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KOPSAVILKUMS 
Twitter.com ir mikroblogošanas rīks internetā – ierakstu garums (tvīts) ir ierobežots 
un var būt tikai 140 zīmju garš. Sākotnēji šis saziņas instruments ir veidots ar mērķi 
cilvēkiem publiski atbildēt uz jautājumu „Ko Tu dari?”, bet laika gaitā šis fokuss ir 
mainījies – tagad priekšplānā izvirzījies jautājums „Kas notiek?”.  
Tas ir arī atbilstošāks tam, ko patiesībā cilvēki dara šajā  interneta saziņas komūnā – 
viņi dalās ar iespaidiem, atrastām saitēm, bildēm, video un izsaka savu viedokli par 
norisēm sev apkārt. 

Latvijā Tviteris1 savu popularitāti sāka uzņemt 2008. gadā nogalē un 2009. gada 
sākumā.  Par katalizatoru kalpoja žurnālistu, dīdžeju un politiķu aktivitātes. Šajā laikā 
savus Tvitera kontus ir izveidojuši LTV Panorāma (@ltvpanorama) un daudzi 
žurnālisti, Radio SWH un vairāki dīdžeji, Leta News, Diena.lv un  politiķi, piemēram, 
Sandra Kalniete, Gatis Kokins, Ainārs Šlesers u.c. Šie konti ir aktīvi arī pašlaik. 

Mēs, „Soon”, esam apkopojuši informāciju par vairāk nekā 21 000 tvitera lietotājiem 
Latvijā. Patiesais lietotāju skaits ir lielāks, jo neesam aptvēruši visus Latvijas 
krievvalodīgos lietotājus, kas nav norādījuši savu ģeogrāfisko atrašanās vietu. 

Informācija par tvītu daudzumu un biežumu ir iegūta no apkopotiem aptuveni 350 
tūkstošiem tvītu. 

LATVIJAS TVITERVERSS SKAITĻOS 
- Ik dienas tiek radīti ap 14 000 tvīti; 
- Pēdējās 100 dienās tvītojuši ir 41% lietotāju; 20 dienās – 39%, 10 dienās – 

35%; 
- 18% nav neviens tvīts – nav pateikuši pilnīgi neko; 
- 81% lietotāju ir mazāk par 100 sekotāju – cilvēku, kas seko publicētajam 

saturam; 
- 83% lietotāju seko mazāk par 100 cilvēkiem; 
- Tviteri lieto 51% vīriešu un 49% sieviešu. 

                                                        
1 Dokumentā ir izmantoti Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Informācijas 
tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas apakškomisijas apstiprinātie latviešu valodas Tviter 
termini. Dažviet iespējams izklausās jocīgi. 
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CILVĒKI 
Šī dokumenta tapšanas brīdī ir apkopoti dati par 21 738 Tvitera lietotāju no Latvijas. 
No šiem cilvēkiem 9717 ir iečivinājuši pēdējās 20 dienās. 

Tā kā ne visi, kas pīkst ir peles, centāmies noskaidrot, cik ir to cilvēku, kas tvitero 
regulārāk. Par aktīvu lietotāju mēs pieņēmām tādu, kas ir tviterojis trīs dienas vienā 
nedēļā pēdējo trīs mēnešu periodā. Šādi lietotāji ir 6088 jeb 29%. 

Tvitera lietotāju skaits no Latvijas pieaug vidēji par 1700 cilvēkiem mēnesī. 
Straujākais pieauguma temps ir bijis 2009. gada sākumā. 

 

Aktīvo Tvitera Latvijas komūnas kodolu veido žurnālisti, radio dīdžeji, reklāmas 
nozares pārstāvji un ar tehnoloģijām saistīti cilvēki. Daudzi no viņiem ir arī lielāku vai 
mazāku mediju pārstāvji – ziņu kanālu, radio staciju vai mazo portālu un blogu 
īpašnieki.  

Sāvā profilā informāciju par mājas lapu ir ievadījuši  5250 cilvēki, no kuriem aktīvi ir 
3491. 

Vairākas ziņas, kas ir parādījušās Tviterversā, ir atradušas ceļu arī uz citiem medijiem. 
Kā piemērus var minēt IZZI interneta pieslēguma problēmas, ķēdi ap Raiņa pieminekli 
vai pavisam neseno Ērika Stendzenieka izmesto frāzi (http://bit.ly/94V4vm) par kāda 
cilvēka saistību ar VID datu noplūdi, kas izrādijās joks (http://bit.ly/cgXuKP). Arī pats 
datu noplūdes vaininieks – 4. atmodas tautas armijas pārstāvis Neo 
(http://twitter.com/neo4ata) – jaunāko informāciju izplata tieši izmantojot Tviteri. 
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SEKOTĀJI 
83% no visiem lietotājiem ir mazāk par 100 sekotāju. 29% ir mazāk par 10 sekotāju. 

 

SEKOJAMIE (DRAUGI) 
53% seko mazāk par 22 cilvēkiem. Vairums cilvēku seko nelielam skaitam cilvēku.  

- 85% ir mazāk par 100 draugu; 

- 307 (1,4%) cilvēki neseko nevienam; 

- 1260 (6%) seko tikai vienam cilvēkam. 

Zināma robeža draugu skaitam ir ap 20 cilvēku. Tas ir vērojams ne tikai Latvijā, bet arī 
pasaulē. Tā ir sava veida robeža,  pie kuras daļai cilvēku informācijas plūsma kļūst par 
lielu. 
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TVĪTI 

CIK DAUDZ RUNĀ 
Lai noskaidrotu sīkāku informāciju par radīto saturu, mēs izveidojām sistēmu, kas ik 
stundu iegūst jaunākos tvītus no mums zināmiem Latvijas lietotājiem. Pašlaik mēs ik 
dienu apkopojam aptuveni 12 tūkstošus tvītu. 

18% lietotāju nav neviena tvīta. Šie lietotāji seko arī nelielam skaitam cilvēku un bieži 
vien ir reģistrējušies radio dīdžeja, LTV Panorāmas vai citas slavenības mudināti vai 
motivēti. 

- 76% no visiem lietotāju ir mazāk par 100 tvītiem.  
- 15% ir vairāk par 200 tvītiem 
- 6% ir vairāk par 500 tvītiem 
- Tikai 2% lietotāju ir vairāk par 1000 tvītiem.  

 

Jaunākos datus ir iespējams aplūkot http://televizors.soon.lv.  

KAD RUNĀ 
Nelieli kāpumi nedēļas laikā ir trešdien un piektdien. Kritumi, protams, ir brīvdienās, 
kad cilvēki ir prom no datora.  



  Soon Monitoring 2010 
 

 
 
 

 

Skatoties diennakts giezumā, tvītu daudzums ir vienmērīgi sadalīts ar augstāko 
punktu pulksten 16.00 pēcpusdienā un zemāko – 5.00 no rīta.  
Neliela „bedre” ir vērojama arī no pulksten 18.00 līdz 19.00, kas ir laiks, kad cilvēki 
dodas mājās no darba un vakariņo.  
Aktīva tvītošana turpinās līdz pulksten 22.00. Šajā laika periodā ir raksturīgi tieši 
komentāri par ziņās vai raidījumos redzēto. 

 

KO RUNĀ 
Līdzīgi kā  citur pasaulē, priekšplānā izvirzās sociālās aktualitātes – pasākumi, 
raidījumi vai citi sabiedrībai kopumā svarīgi notikumi.  
Kā jau minēts iepriekš, tad tviterotāju komūnas kodols ir ar IT nozari saistīti cilvēki, 
žurnālisti, dīdžeji un reklāmas nozares darbinieki.  
Tas arī ietekmē sarunu tematiku. Piemēram, parādoties Apple iPad, tas uzreiz kļuva 
par vienu no vairāk pieminētajiem vārdiem nedēļas garumā. 

Tendenču pētīšanai un zumēšanas (buzz) mērīšanai, Soon ir radījis rīku „Radio” - 
http://radio.soon.lv. Šeit iespējams apskatīties gan aktuālās tendences, gan meklēt 
konkrētus vārdus un aplūkot to pieminēšanas biežumu dažādos laika griezumos. 
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KAS STRĀDĀ 
Strādā vienkāršas lietas: 

- vienkārši ir atbildēt radio dīdžejam par to, ko redzi aiz loga. Vienkārši ir uzdot 
jautājumu ekonomikas ministram (@artiskampars) un saņemt arī atbildi; 

- vienkārši ir pārtvītot tālāk ziņu par labdarību, pazudušu suni vai jeb ko citu, 
kam cilvēks vēlas izteikt atbalstu; 

- vienkārši ir pārtvītot komerctvītu, lai tādējādi piedalītos kādā konkursā; 
- kvalitatīvs saturs. Tas rada arī kvalitatīvus sekotājus, kuriem tiešām interesē, 

kas tiek pateikts. Ir 25 cilvēki, kam ir vairāk par 1000 sekotāju un viņi paši 
seko mazāk par 100 cilvēkiem; 

- satura monitorēšana un reaģēšana. Labi piemēri Latvijā ir @forumcinemaslv, 
@bitelv, kas vēro tviterversu un reaģe uz atbilstošo saturu. 

Mēs paši, Soon, izveidojām projektu televizors.soon.lv, kur ļāvām jebkuram Tviter 
lietotājam salīdzināt sevi ar vidējo Latvijas Tviter lietotāju. Salīdzinājums ir redzams 
vizuāli grafikos, kā arī tiek parādīts procentuālais pārākums. Pēdējo ir iespējams arī 
uzreiz nopublicēt savā Tviter kontā un to redz visi šī cilvēka sekotāji.  

Stundas laikā no pirmā publicētā linka uz projektu, apmeklējums jau bija pārsniedzis 
1000 cilvēkus un dienas beigās 2100 (jaunākā informācija - 
http://bit.ly/info/televizors). Protams, nedēļu vēlāk viss bija noklusis, bet savu mērķi 
mēs sasniedzām un pārliecinājāmies, ka vienkāršs, iesaistošs saturs bez „smuka 
dizaina” un „skanīga nosaukuma” spēj radīt rezonansi un sasniegt pietiekami plašu 
publiku īsā laikā. 

KAS NESTRĀDĀ 
Lietas, kas nestrādā: 

- reklāmas saturs bez konteksta. Cilvēki neseko šādiem kontiem un, ja nu kādu 
iemeslu dēļ seko, tad beidz to darīt; 

- nemitīga ziņu publicēšana. Lielākā daļa lietotāju izmanto inerneta Tviter 
klientu (civciv.lv dati), kur nav viegli pārskatīt ienākošas ziņas. Ja viens konts 
pārāk aktīvi kaut ko runā, to atslēdz. 

No iegūtajiem datiem neesam guvuši apstiprinājumu, ka, sekojot daudziem 
cilvēkiem, ir iespējams sasniegt lielu un kvalitatīvu auditoriju. Tas ir veids, kā pateikt 
„Es šeit esmu!”, bet bez kvalitatīva satura, šādai aktivitātei nav lielas jēgas ilgtermiņā. 
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VAI MAN IR JĀBŪT TVITERĪ? 
Tas varētu būt jautājums, kuru sev uzdod mazāka vai lielāka uzņēmuma pārstāvis, 
kas ir kaut ko dzirdējis par web 2.0, sociālajiem medijiem, lietotāju radītu saturu vai 
kādu citu digitālās vides surogātvārdiņu. 

Arbilde īsumā – ne visam un visiem obligāti ir jābūt Tviterī. 

Ja uzņēmums pārstāv plaša patēriņa nozari, piemēram, automašīnu tirdzniecību, 
banku pakalpojumi, telekomunikācijas, tad Tviteris var būt laba vide, kur izplatīt 
informāciju un saņemt arī tiešu reakciju. 

Ja uzņēmums pārstāv tādu biznesa nišu kā, piemēram, dārzkopības preces un 
ekskluzīvas automašīnas,  tad visticamāk Tviteris nebūs īstā vieta, kur izvērst savu 
komunikāciju. Šeit vēl nav tik daudz aktīvu lietotāju, lai veidotos pietiekoši lielas nišas 
auditorijas. Pašlaik pati šī komūna ir kā specifiska niša. 

Tviteris strādā labi, ja ir daļa no lielākas komunikāciju stratēģijas, kad tas ir tikai vēl 
viens satura izplatīšanas kanāls.  
Atšķirībā no citiem, šeit uzreiz var saņemt atgriezenisko saiti. Aktīvi šinī vidē bija 
iespējams sekot Zelta Zivtiņas un O!kartes reklāmu cīņai (http://bit.ly/bk4JZj). 
Informācija par jaunākajiem reklāmas klipiem ātri izplatījās un lietotāji ne tikai izteica 
savu viedokli, bet veidoja paši savas parodijas (http://bit.ly/duQMHL, 
http://bit.ly/cNf1Am un http://bit.ly/adKSK6). 
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PAR 
Dokumentā ir izmantoti Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas 
Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas apakškomisijas 
apstiprinātie latviešu valodas Tviter termini. 

JAUTĀJUMI? 
Šis dokuments ir tikai mūsu datu reprezentācija. Tādēļ, ja ir kādi jautājumi par 
datiem, Latvijas Tviterversu, analīzi vai iespējām šos datus izmantot savādāk, droši 
sazinieties ar mums – ernests@soon.lv 

DATU AVOTI 
Tvitera lietotāji no Latvijas ir atrasti, izmantojot  ģeogrāfisko informāciju, izanalizējot 
Latvijas lielāko Tviterlietotāju sekotājus un ļaujot cilvēkiem salīdzināt sevi ar pārējiem 
lietotājiem, izmantojot rīku http://televizors.soon.lv. 

PAR SIA SOON 
Soon ir četru cilvēku komanda ar vairākiem palīgiem, kas veido analītiskus interneta 
projektus. Soon komanda ir strādājusi arī pie matemātiska rekomendāciju dzinēja, 
kas iesaka vietas – bonvoyagee.com.  

Mēs „šo to” zinām par Latvijas internetu, algoritmiem un strādājam pie jaunām 
idejām un risinājumiem. Pašlaik raugāmies lielāku datu apjomu virzienā un veidojam 
arī līdzīgus monitoringa pētījumus par Facebook.com Latviešu komūnu (aptuveni 100 
tūkstoši lietotāju), Latvijas blogiem, kā arī Tviter lietotājiem Krievijā. 

Esam atvērti investīcijām un sadarbības piedāvājumiem. 

CREATIVE COMMONS LICENCE 
Šis dokuments ir pieejams ar Creative Commons licenci (Attribution-Noncommercial-
No Derivative Works 3.0). Tas nozīmē, ka to drīkst brīvi izmantot un izplatīt ar 
nosacījumu, ka tiek pievienota atsauce uz SIA Soon (www.soon.lv). 

Mēs paši esam atrodami arī tiešsaitē – www.soon.lv, twitter.com/so_on 

http://televizors.soon.lv – statistika par Tvitera Latvijas komūnu; 

http://radio.soon.lv – rīks, kas ļauj sekot līdzi tendencēm un aplūkot dažādus 
atslēgasvārdus uz laika skalas nedēļas un diennakts griezumā. 


