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Pētījumu veido:

1. gemiusAudience torrentu lejuplādes vietņu analīze – desmit populārāko* torrentu
lejuplādes vietņu analīze pēc dažādiem rādītājiem (lietotāji, lapu skatījumi, pavadītais
laiks, sasniedzamība, auditorijas sadalījums, u.c.), kā arī pēc lietotāju skaita TOP 3
torrentu vietņu analīze (2020. gada februāris – aprīlis).

2. Torrentu lejuplādes vietņu audits – satura analīze par desmit populārākajām* torrentu
vietnēm. Vietņu iespējas un to salīdzinājums (2020. gada aprīlis – maijs).

3. Gemius AdHoc interneta aptauja ar pop-up formas aptaujas palīdzību, kurā respondenti
sniedza atbildes uz jautājumiem par torrentu lejuplādes vietņu izmantošanu, izmantošanas
biežumu, motivāciju lietot šīs vietnes un citiem lietošanas paradumiem pēdējā pusgada
laikā vai iemesliem vietnes nelietot (2020. gada aprīlis).

* Populārākās pēc gemiusAudience pētījuma datiem, pamatojoties uz Reālo lietotāju (Real Users) skaitu 2020.gada aprīlī no

datoriem



gemiusAudience torrentu lejuplādes

vietņu analīzē iekļautas pēc lietotāju

(Real Users) skaita no datoriem

desmit populārākās vietnes 2020.

gada aprīlī.

Desmit populārākās torrentu lejupielādes vietnes Latvijā, 2020. gada aprīlī.

Avots: gemiusAudience, Latvija, 04.2020



Rādītāji Aprīlis, 2020

Lietotāji

(Real Users)
115 957

Lapu skatījumi

(Page views)
11 775 382

Vidējais lapu skatījums uz vienu 

apmeklētāju

(Page views per user)

101.55

Vidējais laiks uz vienu apmeklētāju

(Time spent per user) [hr:min:s]
01:03:39

Vidēji pavadītais laiks viena 

apmeklējuma laikā (Time spent per 

visit) 

[hr:min:s]

00:05:28

Vidējais lapas skatījuma ilgums

(Page view duration) [hr:min:s]
00:00:38

Sasniedzamība 

(Reach-Internet)
11.37%

Apmeklējumi

(Visits)
1 349 553

Viena lietotāja Vidējais apmeklējumu 

skaits 

(Visits per user)

11.64

Aprīlī visas desmit vietnes apmeklējuši 

gandrīz 116 000 interneta lietotāju, kuri 

kopā veikuši 11 miljonus lapu skatījumu. 

Aplūkotās torrentu lapas sasniegušas 

11% no Latvijas interneta lietotājiem.

Avots: gemiusAudience, Latvija, 04.2020



Torrentu lejuplādes vietņu lietotāji (Real Users), 02.-04.2020.

Avots: gemiusAudience, Latvija, 04.2020



Torrentu lejuplādes vietņu lapu skatījumi (Page Views), 02.-04.2020.

Avots: gemiusAudience, Latvija, 04.2020



Torrentu lejuplādes vietņu sasniedzamība (Reach), 02.-04.2020.

Avots: gemiusAudience, Latvija, 04.2020



Torrentu lejuplādes vietņu apmeklējumi (Visits), 02.-04.2020.

Avots: gemiusAudience, Latvija, 04.2020



Torrentu vietnes biežāk apmeklē vīrieši

(62.5%), kuri arī veic šajās lapās 3 reizes

vairāk lapu skatījumu. Sievietēm ir

nedaudz lielāks viena lapas skatījuma

ilgums, tomēr kopumā visās

nozīmīgākajās metrikās augstāki

rādītāji ir vīriešu auditorijai.

Avots: gemiusAudience, Latvija, 04.2020

Torrentu vietņu apmeklētāja profils 

Dzimums



Lielākoties torrentu vietnes ir

izmantojuši interneta lietotāji

vecumā 35 - 44 (26%), kuri arī

veikuši lielāko daļu lapu skatījumu

šajās vietnēs (41%). Viena

apmeklējuma laikā visilgāko laiku

torrentu lejuplādes vietnēs

pavada lietotāji vecuma grupā no

18-24 gadiem (nedaudz vairāk kā 7

minūtes).

Avots: gemiusAudience, Latvija, 04.2020

Torrentu vietņu apmeklētāja profils 

Vecums



Biežāk torrentu lapas

apmeklējuši interneta lietotāji

ar vidējiem ienākumiem uz

vienu mājsaimniecības locekli

Torrentu vietņu apmeklētāja profils 

Avots: gemiusAudience, Latvija, 04.2020

Ienākumu līmenis



Ģimenē lietotā valoda

Avots: gemiusAudience, Latvija, 04.2020

Torrentu vietņu apmeklētāja profils 

Lielākā daļa no torrentu vietņu

apmeklētājiem ģimenē sarunājas

latviešu valodā. Taču viens krievu

valodā runājošais interneta lietotājs

veic par diviem apmeklējumiem

(13) torrentu vietnēs vairāk, nekā

latviešu valodā runājošais (11).



Lielākoties torrentu lejupielādes

lapas apmeklējuši biroja

darbinieki (26.6%) un strādnieki

/ tehniskie darbinieki (26.28%).

Torrentu vietņu apmeklētāja profils 

Avots: gemiusAudience, Latvija, 04.2020

Pašreizējais nodarbinātības statuss



Torrentu lejuplādes vietņu iespēju apkopojums

“Torrentu

lapa 3”

“Torrentu

lapa 6”

“Torrentu

lapa 4”

“Torrentu

lapa 7”

“Torrentu

lapa 10”

“Torrentu

lapa 2”

“Torrentu

lapa 5”

“Torrentu

lapa 8”

“Torrentu

lapa 1”

“Torrentu

lapa 9”

Tiešsaistes straumēšana Nē Nē Nē Nē Nē Nē Nē Jā Jā Nē

Filmas Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā

Seriāli Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā

Datorspēles Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Nē Jā Jā

Programmatūra Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Nē Jā Jā

Mūzika Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā

Attēli Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Nē Jā Jā

E-grāmatas Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Nē Jā Jā

Torrentu skaits 37381 9841 1744720 420263 1370725 599850 Nav datu 64230 93597 Nav datu



Torrentu lejuplādes vietņu iespēju apkopojums

“Torrentu

lapa 3”

“Torrentu

lapa 6”

“Torrentu

lapa 4”

“Torrentu

lapa 7”

“Torrentu

lapa 10”

“Torrentu

lapa 2”

“Torrentu

lapa 5”

“Torrentu

lapa 8”

“Torrentu

lapa 1”

“Torrentu

lapa 9”

Reģistrācija Slēgta Atvērta Atvērta Atvērta Atvērta Atvērta Atvērta Atvērta Atvērta Atvērta

Lejupielāde bez 

reģistrācijas
Nē Nē Jā Jā Jā Nē Jā Jā Nē Jā

Forums Jā Jā Jā Nē Nē Jā Nē Nē Jā Jā

Čats Jā Jā Nē Jā Nē Nē Nē Nē Nē Jā

Pamācības un BUJ Jā Jā Jā Nē Jā Jā Nē Nē Jā Jā

Jaunāko pieejamo 

filmu kalendārs
Jā Jā Nē Nē Nē Nē Nē Jā Nē Nē

Jaunāko pieejamo 

seriālu kalendārs
Jā Jā Nē Nē Nē Nē Nē Jā Nē Jā

Video saturs latviešu 

valodā
Jā Jā Nē Nē Nē Nē Nē Nē Nē Nē

Video saturs angļu 

valodā
Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā

Video saturs krievu 

valodā
Jā Jā Jā Jā Nē Jā Nē Jā Jā Nē

Audio saturs latviešu 

valodā
Jā Jā Nē Nē Nē Nē Nē Nē Nē Nē

Audio saturs angļu 

valodā
Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā

Audio saturs krievu 

valodā
Jā Jā Jā Jā Nē Jā Nē Jā Jā Nē



▪ Torrentu lapās var reģistrēties, taču var arī iegūt saturu nereģistrējoties. Visās apskatītajās
torentu lapās saturs ir pieejams bez maksas.

▪ Torrentu lejuplādes vietņu auditā noskaidrots, ka no 10 analizētajām, populārākajām lapām
pēc apmeklējuma, divas torrentu vietnes ir Latvijas vietnes, piecas – Krievijas, un trīs – citu
ārvalstu torrentu vietnes.

▪ Pēc reālo lietotāju skaita populārākā Latvijas torrentu lejuplādes vietne aprīlī bija «Torrentu
lapa 3» (24 266 reālie lietotāji), populārākā Krievijas vietne – «Torrentu lapa 1» (59 194
lietotāji), bet ārzemju un ne Krievijas vietne – «Torrentu lapa 5» (10 017 lietotāji).

▪ Video un audio saturs latviešu valodā no desmit populārākajām torrentu lapām pieejams
tikai «Torrentu lapā 3» un «Torrentu lapā 6»

▪ Video un audio saturs angļu valodā ir pieejams visos analizētajos torrentos.



Vai pēdējā pusgada laikā esat izmantojis torrentu lejupielādes vietnes?

78.4%

21.6%

Avots: gemiusAdHoc pētījums, 2020. gada aprīlis

N= 1306, dati svērti ar SKDS pētījuma strukturālajiem datiem



Cik bieži pēdējā pusgada laikā esat lejupielādējis saturu (filmas, mūziku, spēles 
u.c.) no torrentu vietnēm?

Avots: gemiusAdHoc pētījums, 2020. gada aprīlis

N= 283, dati svērti ar SKDS pētījuma strukturālajiem datiem

No tiem respondentiem, kas

torrentu lejupielādes vietnes

lietojuši pēdējā pusgada laikā, 66%

respondentu to dara salīdzinoši

bieži, proti, reizi mēnesī vai

biežāk.



Kādas ierīces izmantojat satura lejupielādei no torrentu vietnēm? 

Avots: gemiusAdHoc pētījums, 2020. gada aprīlis

N= 283, dati svērti ar SKDS pētījuma strukturālajiem datiem



Kas Jūs pamudina izmantot torrentu lejupielādes vietnes? 

Avots: gemiusAdHoc pētījums, 2020. gada aprīlis

N= 283, dati svērti ar SKDS pētījuma strukturālajiem datiem

Būtiskākais pamudinājums torrentu

izmantošanai ir iespēja iegūt tādu

saturu, kāds nekur citur vairs nav

pieejams (agrāku gadu sporta

spēles un seriāli), ko norādījuši 59%

respondenti. Protams, būtiski ir arī

tas, ka saturs ir pieejams bez

maksas (55%).



Kādu saturu esat lejupielādējis no torrentu vietnēm pēdējā pusgada laikā? 

Avots: gemiusAdHoc pētījums, 2020. gada aprīlis

N= 283, dati svērti ar SKDS pētījuma strukturālajiem datiem



Kādā valodā visbiežāk ir saturs, ko lejupielādējat no torrentu vietnēm?

Lielākoties respondenti 

saturu lejupielādējuši angļu 

(46%) un krievu (41%) 

valodās. 

Avots: gemiusAdHoc pētījums, 2020. gada aprīlis

N= 283, dati svērti ar SKDS pētījuma strukturālajiem datiem



TOP 20 pēdējā pusgada laikā izmantotās vietnes torrentu lejuplādei

Avots: gemiusAdHoc pētījums, 2020. gada aprīlis

N= 283, dati svērti ar SKDS pētījuma strukturālajiem datiem



Vai kādreiz mūžā esat lejupielādējis saturu, izmantojot torrentu vietnes?

No respondendiem, kas pēdējā

pusgada laikā nav izmantojuši

torrentu vietnes, nekad mūžā tās

nav izmantojuši 41%

respondentu.

Tendence rāda, ka torrentu

lejuplādes vietņu lietotāju skaitam ir

tendence sarukt, jo pēdējā pusgada

laikā vietnes izmantojuši 21.6%

aptaujāto, bet kādreiz mūžā saturu

no šīm vietnēm lejuplādējuši 37.9%

respondentu.

Avots: gemiusAdHoc pētījums, 2020. gada aprīlis

N=1023, dati svērti ar SKDS pētījuma strukturālajiem datiem



Respondenti, kas pēdējā pusgada laikā un kādreiz mūžā izmantojuši torrentu
lejuplādes vietnes pret respondentiem, kas nekad mūžā nav lietojuši torrentu

vietnes

Avots: gemiusAdHoc pētījums, 2020. gada aprīlis

N=1306, dati svērti ar SKDS pētījuma strukturālajiem datiem

48.6%

51.4%



No tiem 38% respondentu, kuri

kādreiz mūžā (bet ne pēdējā

pusgada laikā) ir izmantojuši

torrentu vietnes, 64% neizjūt

nepieciešamību pēc šāda

papildus satura ieguves avota,

bet 25% izmanto legālus servisus

un saturu.

Avots: gemiusAdHoc pētījums, 2020. gada aprīlis

N=388, dati svērti ar SKDS pētījuma strukturālajiem datiem

Kādēļ vairs neizmantojat torrentu lejupielādes vietnes? 



Secinājumi

▪ Lai arī AdHoc interneta aptaujā respondenti visbiežāk norādījuši, ka izmantojuši torrentu
vietnes «Torrentu lapa 5» (43.1%), «Torrentu lapa 2» (12.4%) un «Torrentu lapa 4» (11.8%),
saskaņā ar gemiusAudience pētījuma datiem aprīlī pēc lietotāju skaita no nosauktajām tikai
«Torrentu lapa 2» ar 31 000 lietotājiem aprīlī ierindojas starp trim populārākajām. Tikmēr
«Torrentu lapa 5» (10 000 lietotāju) ir piektā, bet «Torrentu lapa 4» (19 000 lietotāju) –
ceturtā populārākā.

▪ Tā kā 89% AdHoc interneta aptaujas respondentu norādījuši, ka satura lejuplādei no torrentu
vietnēm izmanto datoru, var secināt, ka gemiusAudience pētījuma datu analīzes rezultātus
par apmeklējumu no datoriem var attiecināt uz gandrīz visiem torrentu lejuplādes vietņu
lietotājiem.

▪ Aptaujas dalībnieki norādījuši, ka biežāk lejuplādētais saturs ir filmas (67.7%), seriāli (43%)
un datorspēles (35%), savukārt torrentu auditā noskaidrots, ka visās desmit analizētajās
vietnēs (izņemot datorspēles vietnē fast-torrent.ru), šie trīs satura veidi ir pieejami. Savukārt
attēli, ko aptaujā kā lejupielādēto saturu norādījuši vien 7.9% respondentu, pieejami visās
torrentu vietnēs.



Secinājumi

▪ Saskaņā ar AdHoc aptaujas rezultātiem, visbiežāk lejupielādētais saturs ir angļu (46.1%) vai
krievu (41.4%) valodās, taču 10.3% norādījuši, ka lejupielādē saturu arī latviešu valodā. No
torrentu auditā aplūkotajām vietnēm visās video un audio saturs pieejams angļu valodā,
septiņās video un audio saturs pieejams krievu valodā, un tikai divās video un audio saturs
pieejams latviešu valodā.

▪ gemiusAudience pētījuma dati liecina, ka 62.5% torrentu lejupielādes vietņu lietotāji ir vīrieši,
kā arī vidējais torrentu lietotājs ir vīrietis. Atsaucoties uz AdHoc aptaujas datiem, no
respondentiem, kas pēdējā pusgada laikā lietojuši torrentu vietnes, 75.8% ir vīrieši.

▪ Tāpat gan gemiusAudience, gan veiktā interneta lietotāju aptauja, norāda, ka lielākā daļa
torrentu vietņu lietotāju ir biroja darbinieki – attiecīgi 26.6% pēc pētījuma datiem un 34.7%
aptaujāto, kas pēdējā pusgada laikā lietojuši torrentu vietnes.



Secinājumi

▪ Lai arī gemiusAudience pētījuma rezultāti rāda, ka torrentu lejuplādes vietnes procentuāli
sasniedz lielāku krievvalodīgo sasniedzamības (Reach) rādītāju (14.73%), nekā latviešu
valodā runājošos (10.27%), lielākā daļa no torrentu vietņu apmeklētājiem ģimenē sarunājas
latviešu valodā (67.11%). Arī no respondentiem, kas pēdējā pusgada laikā izmantojuši
torrentu vietnes, 63.5% runā ģimenē runā latviešu valodā.

▪ Lielākā daļa (67%) no aptaujas dalībniekiem, kas lietojuši torrentu vietnes pēdējā pusgada
laikā, dzīvo Rīgā vai Rīgas rajonā. Arī saskaņā ar gemiusAudience pētījuma datiem, Rīgā
dzīvo 40.53% respondentu, bet Rīgas rajonā – 13.35% aptaujāto.

▪ Procentuāli lielākā torrentu vietņu auditorija ir vecuma grupā no 35-44 gadiem (25.8%), kā
arī no 25-34 gadiem (22.16%). Šīs vecuma grupas veido arī lielāko daļu aptaujāto
respondentu, kas pēdējā pusgada laikā lietojušas torrentu vietnes – attiecīgi 39.8% vecumā
no 25-34 gadiem un 21.1% vecuma grupā 35-44.
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