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1. Vispārējās komunikācijas prasmes 

1.1. Sociālo mediju koncepta izpratne 

 

Lai sāktu sniegt dažādus padomus par vienkāršu sociālo tīklu izmantošanu, nepieciešams nodrošināt 

kopīgu izpratni par sociālo mediju nozīmi. Jo tālāk 21. gadsimtā mēs nonākam, jo vairāk dzirdam par 

sociālo mediju konceptu un jo dziļāk to integrējam ikdienas dzīvē. Sociālie mediji tiek definēti dažādi, bet 

vienu no vienkāršākajiem un visaptverošākajām definīcijām formulējis Metjū Hadsons (Matthew 

Hudson, 2018): “Sociālie mediji ir vietnes un aplikācijas, kas ir izveidotas, lai atļautu cilvēkiem ātri, 

efektīvi un reāllaikā dalīties ar saturu.” – M. Hadsons 

 

Sociālie mediji ir mainījuši cilvēku 

ikdienas ieradumus, piemēram, 

daudzi laikraksti un/vai žurnāli ir 

pieejami tikai digitālā formālā, jo 

papīra formāta vietā lasītāji 

priekšroku dod digitālajām 

iekārtām. Iespējams, esat 

ievērojuši, ka jūsu un jūsu draugu 

mazbērniem nav daudz fotogrāfiju 

drukātā formātā, taču ir 

tūkstošiem attēlu datoros, 

telefonos un planšetdatoros. 

Digitālas ir kļuvušas grāmatas, 

žurnāli, raksti, avīzes, forumi un 

sabiedriskās diskusijas. 1. attēlā 

redzama pasaules statistika par 

sociālo tīklu izmantojumu dažādos 

reģionos (2018. gada janvārī), kas 

parāda, ka šis koncepts ir kļuvis 

par visas pasaules fenomenu. 

 

 

 

1. attēls: Globālais sociālo tīklu lietojums 2018. gada janvārī, sadalījums pa reģioniem (www.statista.com)  
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1.2.  Sociālo mediju veidi un platformas (Facebook, Twitter, Skype, Viber, WhatsApp) 

 

Ir pieejami dažādi sociālo mediju veidi un platformas, bet šajā rokasgrāmatā aprakstīti vislabāk zināmie 

– tie ir arī tie, kuriem seniori pievērsa īpašu uzmanību projekta “DIAL” ietvaros veiktajā senioru aptaujā. 

Lielākie sociālo mediju tīkli ir Facebook un Twitter. Populāri mediji, kuros iespējams nosūtīt ziņas un citu 

saturu, ir Skype, WhatsApp un arī Viber. Tiem visiem ir atšķirīgas mērķauditorijas, mērķi un saturs. Šajā 

nodaļā ir iekļauti īsi, visaptveroši un precīzi skaidrojumi par sociālajām platformām.  

Facebook:    

 

 Tiešsaistes platforma, kurā jūs varat izveidot savu kontu un dalīties ar saviem draugiem (vai 

jebkuru portāla lietotāju) ar fotogrāfijām, interneta rakstiem, interneta avīžu ziņām, video, 

stāstiem un citu informāciju. 

 Jūs varat izveidot grupu (līdzīga forumam) vai iesaistīties grupās, lai ar citiem cilvēkiem 

apspriestu jautājumus, kas jūs interesē. Tāpat jūs varat virtuāli sekot saviem iecienītajiem 

mūziķiem, grupām, aktieriem, veikaliem, grāmatām, TV zvaigznēm vai pat restorāniem, lai 

iegūtu jaunāko informāciju. 2. attēlā redzams piemērs: “DIAL” projekta Facebook grupa. Jūs 

varat sekot šai lapai, lai redzētu, kā attīstās projekts, kādi jaunumi tajā notiek, kā arī lasītu 

informāciju, kas noderīga digitālajiem senioriem. Jūs esat aicināti arī iesaistīties sarunās. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. attēls: Facebook grupas piemērs: “Projekta “DIAL” Facebook lapa” 

 Ja jums ir kāds vaļasprieks, piemēram, džemperu adīšana, jūs varat izveidot mazā biznesa grupu 

un internetā pārdot produktus, meklēt pircējus un paplašināt pircēju loku (NB! Ja jūs interesē šī 

iespēja, jums nepieciešams sazināties ar valsts iestādēm un uzzināt visu informāciju, kas jāpatur 

prātā, izveidojot mazo uzņēmumu). 



 

6 | L a p a  
 

 Facebook iespējams ne tikai dalīties ar informāciju, bet arī spēlēt spēles un meklēt interesantus 

pasākumus, kas atrodas tuvu jums vai jūsu draugiem. Jūs varat redzēt, kādos pasākumos 

ieinteresēti jūsu draugi un rakstīt saviem draugiem un ģimenei. Facebook ziņu rakstīšana ir laba 

alternatīva e-pastu sūtīšanai, jo tajā var bez maksas nosūtīt citiem īsas ziņas. Labākā lieta par 

ziņu sūtīšanu ir tā, ka Facebook ziņās iespējams sazināties arī ar Facebook grupām, piemēram, 

iespējams uzrakstīt jūsu mīļākajai kafejnīcai, lai noskaidrotu, vai tā strādā svētdienās, vai 

uzzinātu citu informāciju. 

 Sākotnēji Facebook bija paredzēts jauniešiem un studentiem, bet mūsdienās šo platformu 

izmanto visu vecumu cilvēki. Tā ir kļuvusi ne tikai par vietu, kurā cilvēki var dalīties ar kopīgām 

interesēm un viedokļiem, bet arī vietu, kur uzņēmumi reklamē savu biznesu, tāpēc Facebook 

lietotāji bieži redz uzņēmumu reklāmas un organizētos pasākumus.  

 

Twitter:  

 

 Tiešsaistes kontaktu veidošanas platforma, kurā cilvēki raksta īsas ziņas saviem sekotājiem. Ziņu 

rakstīšana šajā platformā tiek saukta par tweeting jeb tvītošanu. Jūs varat izveidot savu kontu un 

rakstīt savus tvītus, taču savu paziņojumu rakstīšana nav obligāta. Iespējams izveidot kontu tikai 

tam, lai lasītu citu cilvēku tvītus. Piemēram, varat sekot savas valsts prezidentam vai savai 

iecienītākajai slavenībai. 3. attēlā iespējams redzēt slavenā futbola spēlētāja Ronaldu Twitter 

kontu. Viņam seko un viņa tvītus lasa vairāk nekā 74 miljoni Twitter lietotāju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. attēls: Twitter konta piemērs – Krištianu Ronaldu Twitter profils, kuram seko vairāk nekā 74 miljoni Twitter 
lietotāju. 

 Daži cilvēki izmanto Twitter, lai atrastu interesantus uzņēmumus un sāktu tiem sekot. 

 “Cilvēki tvīto dažādu iemeslu dēļ: iedomīgums, uzmanības pievēršana, bezkaunīga savu 

mājaslapu reklamēšana, garlaicība. Lielākā daļa cilvēku raksta šos mikroskopiskos ierakstus 

atpūtas dēļ – tā ir iespēja paziņot savas domas pasaulei un gūt prieku par to, cik daudzi cilvēki 

izvēlas lasīt jūsu teikto.” – Pauls Džils (Paul Gil) 



 

7 | L a p a  
 

 Tā kā Twitter ir dažādas slavenības un uzņēmumi, kuriem cilvēki vēlas sekot, Twitter joprojām ir 

populārs, taču dažās valstīs ir mainījies tā koncepts un auditorija. Tiek novērots, ka pašlaik tā ir 

kļuvusi par biznesam pietuvinātu platformu, kurā žurnālisti, masu mediji, politiķi un aktīvisti 

pauž savas domas par aktuāliem jautājumiem. 

Skype (saite uz Skype vietni):   

 Skype ir programma, kas ļauj pasaulei sarunāties savā starpā. Skype izmanto miljoniem cilvēku 

un uzņēmumu, lai par brīvu veiktu privātus un grupu video un balss zvanus, nosūtītu ziņas un 

dalītos ar dokumentiem ar citiem cilvēkiem, kuri izmanto Skype. Šo programmu iespējams 

izmantot ierīcē, kas jums vislabāk piemērota: mobilajā tālrunī, datorā vai planšetdatorā. 

 Skype iespējams lejupielādēt bez maksas, un to ir vienkārši izmantot. 

 Par nelielu samaksu iespējams paveikt vairāk, piemēram, zvanīt uz telefonu un sūtīt īsziņas. 

Iespējams maksāt par katru darbību vai iegādāties abonementu – atkarīgs no jūsu vajadzībām. 

Biznesa pasaulē tas nozīmē, ka iespējams vienā vietā apvienot visu darbinieku, partneru un 

klientu ekosistēmu, lai sasniegtu savus mērķus. 

 Skype ir ikvienam piemērota platforma, un tā auditorija nav dramatiski mainījusies programmas 

pastāvēšanas laikā.  

Viber (saite uz Viber vietni):  

 Viber ir zvanīšanas un ziņu sūtīšanas aplikācija, kas savieno cilvēkus neatkarīgi no tā, kur tie 

atrodas vai no kurienes ir. 

 Iespējams dalīties ar video, fotogrāfijām un saitēm. Tāpat iespējams par brīvu veikt balss zvanus, 

video zvanus un nosūtīt ziņas. 

 Šī aplikācija ir populāra Austrumeiropā, Baltkrievijā, Moldovā un Ukrainā. 

 Šī aplikācija ir piemērota ikvienam, kuram patīk tērzēt jeb čatot, kā arī sūtīt ziņas un video 

saviem draugiem un ģimenei.  

WhatsApp:   

 Šī aplikācija īpaši neatšķiras no Viber. Tā arī ir bezmaksas aplikācija, kas paredzēta ziņu un 

dokumentu sūtīšanai, balss ziņām, video zvaniem un grupu čatiem. 

 Šī aplikācija ir paredzēta viedtālruņiem, taču to iespējams izmantot arī uz datora.  

 Šo aplikāciju var izmantot tikai tiešsaistē (nepieciešams interneta pieslēgums).  

 Šī aplikācija ir piemērota ikvienam, kuram patīk tērzēt jeb čatot, sūtīt ziņas un video saviem 

draugiem un ģimenei.  

Komunikācija šajās platformās parasti ir neformāla, jo saziņa sociālajos tīklos tiek uzskatīta par samērā 

neformālu komunikācijas veidu. Iespējams izpaust emocijas ar t.s. emoji jeb emocijzīmēm – ikonām vai 

nelielām animācijām, kurās redzamas sejas, dzīvnieki vai citi objekti, kurus iespējams pievienot sarunai. 

Piemēram, iespējams novēlēt ģimenes loceklim “Priecīgu dzimšanas dienu!” un pievienot puķīti vai 



 

8 | L a p a  
 

smaidīgu sejiņu. 4. attēlā iespējams redzēt piemēru, kā izskatās Facebook nosūtīts dzimšanas dienas 

novēlējums ar pievienotu emoji. 

4. 

attēls: Piemērs - emoji izmantošana Facebook dzimšanas dienas apsveikumā 

 

1.3. Sociālo tīklu konta veidošana un dzēšana 

 

Sociālo tīklu vai citas interneta vietnes konta izveidošana parasti ir vienkārša procedūra - viss, kas 

nepieciešams, ir aktīva e-pasta adrese. Ja esat ieinteresēts jauna sociālo tīklu konta izveidošanā 

(piemēram, Facebook platformā), meklējiet šādas norādes: 

 Izveidot jaunu kontu 

 Reģistrēties šeit 

 Vēl neesat reģistrējies? Reģistrēties šeit 

Šīs norādes ir atrodamas visās sociālo mediju vai citās interneta platformās, kurām ir reģistrēšanās 

funkcija, kas ļauj jums kļūt par daļu no platformas kopienas. Uzspiežot reģistrācijas pogai, vietne prasīs 

jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un dzimšanas datus. Šī ir ierasta procedūra. Lai labāk saprastu, kā 

reģistrēties Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype un Viber, turpiniet tālāk lasīt šo nodaļu. 

Facebook konta izveidošana vai dzēšana 

1. SOLIS: Atveriet interneta logu. Adreses laukā ierakstiet: www.facebook.com. Atvērsies Facebook 

sākumlapa. Pirms reģistrācijas ir jāzina, ka jābūt vismaz 13 gadus vecam (tas attiecas uz jūsu 

mazbērniem). Reģistrācija Facebook ir bez maksas. 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/
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5. attēls: Facebook mājaslapas un adreses lauka ekrānuzņēmums ar pareizo adresi. 

2. SOLIS: Facebook mājaslapā ierakstiet savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, paroli, dzimšanas dienu un 

dzimumu. Kontā nepieciešams izmantot savu īsto vārdu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. attēls: Facebook reģistrācijas pieteikuma veidlapa.  

3. SOLIS: Nospiediet pogu “Reģistrēties”. Ja visa sniegtā informācija ir patiesa, uz jūsu norādīto e-pastu 

tiks nosūtīts apstiprinājuma e-pasts.  

 

 

 

 

7. attēls. Reģistrācijas poga, kuru jānospiež pēc augstāk norādīto datu ievadīšanas. 

4. SOLIS: Nospiediet pogu “Reģistrēties”. Ja visa jūsu informācija ir pareiza, uz norādīto e-pasta adresi 

tiks nosūtīts apstiprinājuma e-pasts. Tagad jums ir jāatver savs e-pasts un jāapskatās, vai esat saņēmis 

jaunu ziņu no Facebook. Ja e-pastā ir jauna ziņa Facebook, uzklikšķiniet, lai to atvērtu, un tad 

noklikšķiniet uz zilās saites, kas parādīta Facebook e-pastā. Tā ir apstiprinājuma saite. Pēc tās 

noklikšķināšanas Jūs varat aizvērt savu e-pastu. Atgriezieties pirmajā solī. 

5. SOLIS: Tagad jūs esat Faacebook mājaslapā. Šoreiz vairs nav nepieciešams reģistrēties – tagad 

nepieciešams pierakstīties, izmantojot jūsu e-pasta adresi un paroli, kuru izveidojāt savam Facebook 

kontam.  
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8. attēls. Facebook mājaslapa. Sarkanais riņķis parāda, kur nepieciešams ierakstīt pierakstīšanās datus. 

Jūs esat spēris piecus soļus, lai izveidotu Facebook kontu. Jums ir tiesības kontu izveidot un arī to 

izdzēst. Lai izdzēstu kontu, vispirms jums ir jāieiet savā kontā. 

Lai izdzēstu savu Facebook lapu, jums ir jāieiet savā kontā, tad jāaiziet uz sadaļu “Dzēst manu kontu” 

(adrese: facebook.com/help/delete account) un jānospiež lielo, zilo pogu. 

Facebook palīdzības lapā teikts: “Kad izdzēs savu kontu, cilvēki to nevarēs redzēt Facebook. Var paiet līdz 

90 dienām, līdz tiks izdzēsts viss, ko esi publicējis, piemēram, fotogrāfijas, statusa atjauninājumi vai cita 

informācija, kas tiek glabāta dublējuma sistēmās. Kamēr mēs dzēšam šo informāciju, tai nevar piekļūt citi 

Facebook lietotāji.” Ja jūs maināt domas un vēlāk atkal pierakstīsieties, jums būs iespēja atkārtoti 

aktivizēt savu kontu, taču iespējams, ka daļa no jūsu informācijas vai pat tā visa būs dzēsta. 

Skype konta izveidošana 

1. SOLIS: Ar dubultu klikšķi noklikšķiniet uz Skype aplikācijas ikonas jūsu datorā (visticamāk, tā 

atrodas uz jūsu desktopa jeb darbvirsmas).  

 

 

 

 

 

 

9. attēls: Skype logs – konta izveidošanas poga redzama tā apakšējā daļā.  

https://www.facebook.com/help/delete_account
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2. SOLIS: Aizpildiet pieteikuma veidlapu ar nepieciešamo informāciju. Uzrakstiet savu vārdu, uzvārdu, 

telefona numuru un izveidojiet paroli, kuru atceraties. Iespējams arī vārda un telefona numura vietā 

izmantot e-pastu – tad nepieciešams nospiest pogu “Izmantot e-pasta adresi”. Sākotnēji jūs varat 

uzrakstīt paroli uz papīra un novietot to drošā vietā, bet vienmēr labāk izvēlēties paroli, kuru spējat 

atcerēties. 

 

 

 

 

 

 

10. attēls: Skype konta izveidošana – pieteikuma veidlapa.  

3. SOLIS: Ja esat ierakstījis informāciju, piespiediet lielo, zilo pogu ar uzrakstu “TĀLĀK”. Pāris soļus tālāk 

Skype nosūtīs uz Jūsu e-pastu drošības kodu. Tagad aizejiet uz savu e-pastu, pierakstieties tajā un 

redzēsiet tikko atnākušu e-pastu no Skype. Atveriet to, uzspiežot uz Skype e-pasta, un redzēsiet drošības 

kodu, kuru jāieraksta Skype pieteikuma veidlapā. Tagad izlasiet kodu, pierakstiet to uz papīra un aizejiet 

atpakaļ uz Skype logu, kurā ievadiet kodu un piespiediet “Tālāk”. Skype būs nepieciešams kāds brīdis 

jūsu konta izveidošanai, tāpēc lūgums būt pacietīgam. Pēc tam jums būs uzstādīts jauns konts, ar kura 

palīdzību varēsiet sazināties ar sev tuvajiem cilvēkiem. 

Iepriekšējos soļos mēs uzzinājām, ka Facebook konts var tikt dzēsts. Skype konta dzēšana ir nedaudz 

sarežģītāka, jo Skype ir saistīts ar jūsu Microsoft kontu – tas nozīmē, ka, izdzēšot Skype kontu, jūs varat 

zaudēt visu savu informāciju. Tāpēc, ja esat nolēmis vairs neizmantot Skype, jūs varat Skype iestatījumos 

nomainīt savu vārdu un uzvārdu, lai citi nevarētu jūs vairs atrast. Skype konta pilnīga dzēšana netiek 

uzskatīta par vienkāršām digitālajām prasmēm.  
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Twitter konta izveide 

1. SOLIS: Aizejiet uz www.twitter.com saiti. Atvērsies Twitter sākuma lapa. Nospiediet lielo, zilo 

pogu “Reģistrēties” (Sign Up).  

 

 

 

 

 

11. attēls: Twitter reģistrēšanās lielā, zilā poga. 

2. SOLIS: Pēc lielās, zilās pogas nospiešanas atvērsies logs, kurā Twitter prasīs jūsu vārdu (name) un 

telefona numuru (phone). Tāpat kā reģistrējoties Skype, arī šeit iespējams izmantot e-pastu (use email 

instead). Šoreiz pamēģināsim reģistrēties ar telefonu. Ierakstiet informāciju un nospiediet TĀLĀK (next). 

 

 

 

 

 

12. attēls: Twitter konta izveides pieteikuma veidlapa.  

3. SOLIS: Ja izvēlaties pierakstīšanos ar telefona numuru, Twitter pieprasīs tā pārbaudi, nosūtot īsziņu ar 

kodu. Paskatieties uz savu telefonu – vai tajā ir jauna ziņa no Twitter ar kodu? Ievadiet kodu Twitter 

pieteikuma formā. Sekojiet aplikācijas soļiem, aizpildot nepieciešamo informāciju un nospiežot “Tālāk” 

jeb “Next”. 

 
4. SOLIS: Ļoti nozīmīgs solis ir lietotāja vārda izveide. Twitter izstrādātāji aicina izmantot 
lietotājvārdus, kuri garumā nepārsniedz 15 rakstzīmes. Tajos nedrīkst būt iekļauti vārdi “admin” 
vai “Twitter” – tā tiek novērsta maldinošu zīmolu izmantošana.  
 

 

 

http://www.twitter.com/
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Ja vēlaties dzēst savu Twitter kontu: 

1. SOLIS: Pierakstieties Twitter mājaslapā internetā.  

13. attēls: Adreses logs ar Twitter vietnes adresi.  

2. SOLIS: Uzklikšķiniet uz savas Twitter ikonas lapas augšējā daļā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. attēls: Jūsu Twitter ikonas novietojuma vieta.   
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3. SOLIS: Noklikšķiniet uz pogas Iestatījumi un privātums (Settings and privacy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. attēls: Iestatījumu un privātuma poga.    

4. SOLIS: Noklikšķiniet uz pogas Deaktivizēt manu kontu (Deactivate my account) izvēlnes Konts 
(Account) apakšējā daļā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. attēls: Konta izvēlne un Konta deaktivizēšanas poga.  
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5. SOLIS: Ierakstiet savu paroli (Password), lai apstiprinātu, ka vēlaties deaktivizēt savu kontu. 

 

 

 

 

 

17. attēls: Paroles ievadīšana, lai apstiprinātu Twitter konta deaktivizēšanu. 

WhatsApp un Viber konta izveide (instrukciju nodrošina digitalunite.com) 

Šie soļi ir paredzēti tiem digitālo iekārtu lietotājiem, kuriem ir viedtālruņi, jo WhatsApp un Viber 

aplikācijas parasti tiek izmantotas telefonos (lai gan ir iespējams sinhronizēt jūsu Whatsapp un Viber 

kontus arī ar datoru). 

1. SOLIS: Lejupielādējiet Viber vai Whatsapp aplikācijas. Aizejiet uz sava telefona aplikāciju veikalu (“app 

store” vai “play store”). Ierakstiet meklētājā “WhatsApp” vai “Viber”. Parādīsies WhatsApp Messenger 

aplikācija, kuru iespējams lejupielādēt par brīvu. Uzklikšķiniet uz pogas “Instalēt”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. attēls: 1. meklēšanas lauks, kurā ierakstīt “Whatsapp”; 2. “Instalēt” poga, kas ļauj instalēt aplikāciju.  

 

1

. 

2

. 
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2. SOLIS: Noklikšķiniet “Piekrist”, lai sniegtu Viber un Whatsapp atļaujas, kuras nepieciešamas to 

darbībai. Tas automātiski uzsāks lejupielādes procesu. Ņemiet vērā: atkarībā no tā, kādu savienojumu 

izmantojat aplikācijas lejupielādēšanai, iespējams, ka par mobilo datu izmantošanu radīsies papildu 

izmaksas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. attēls: “Piekrist”(Accept) poga, lai sāktu instalācijas procesu.  

3. SOLIS: Kad pabeigta lejupielāde, noklikšķiniet uz “Atvērt” (Open), lai atvērtu aplikāciju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20. attēls: “Atvērt” (open) poga.   
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4. SOLIS. Parādīsies jautājums ar iespēju piekrist lietošanas nosacījumiem. Nospiediet šo pogu (Agree 

and continue), lai pārietu uz nākamo soli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. attēls: Piekrišana noteikumiem un nosacījumiem. 

5. SOLIS Tagad nepieciešams apstiprināt Jūsu telefona numuru. Ierakstiet savu mobilā tālruņa numuru 

uz uzklikšķiniet “Tālāk” (Next). Jums būs jāapstiprina, ka parādītais ir tas telefona numurs, kuru vēlaties 

apstiprināt, attiecīgi, ja esat pieļāvis kādu kļūdu, šajā brīdī ir iespēja atgriezties iepriekšējā solī un izlabot 

kļūdas. Tad tiks nosūtīta īsziņa ar verifikācijas kodu, kas sastāv no sešiem cipariem. WhatsApp aplikācijai 

vajadzētu automātiski nolasīt šo īsziņu un apstiprināt jūsu numuru, taču, ja tas nenotiek, vienkārši 

ievadiet nosūtīto kodu. 

 

 

 

 

 

 

 

22. attēls: Mobilā tālruņa verifikācijas logs.  

6. SOLIS: Ierakstiet savu vārdu vai iesauku, kuru vēlaties izmantot WhatsApp profilā. Tas ir pēdējais solis. 

Tagad varat izmantot savu WhatsApp aplikāciju, lai sazinātos ar draugiem un ģimeni. 
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Lai telefonā izveidotu Viber kontu, jāveic tie paši soļi, kas nepieciešami WhatsApp instalēšanai, taču 

meklēšanas logā jāieraksta nevis “Whatsapp”, bet gan “Viber”. Pēc tam nepieciešams nospiest “Instalēt” 

un “Atvērt” (Open). 23. attēlā parādīts, kā izskatās Viber instalēšanas logs.  

 

 

 

 

 

 

23. attēls. Viber instalēšanas logs.  

Jums ir jāizvēlas sava valsts un jāreģistrē telefona numurs. 24. attēlā redzams aprakstītais process. 

 

 

 

 

 

 

24. attēls: Valsts un telefona numura reģistrēšana, instalējot Viber aplikāciju jūsu viedtālrunī. 

Viber jums lūgs apstiprināt telefona numuru (1) un nosūtīs uz jūsu telefonu īsziņu ar kodu, kuru 

nepieciešams ierakstīt Viber reģistrācijas formā (2), kas ir parādīta 27. attēlā. 

 

 

 

 

 

25. attēls: jūsu telefona numura aktivizēšana Viber aplikācijā. 

Visbeidzot nepieciešams ievadīt vārdu vai iesauku, kuru vēlaties izmantot savā Viber kontā. 
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Ja jūs vēlaties izdzēst savu WhatsApp kontu: 

1. SOLIS: Telefonā atveriet “WhatsApp” aplikāciju. 

2. SOLIS: Nospiediet “Izvēlne” pogu (1), tad “Iestatījumi” (2), tad “Konts” (3) un visbeidzot – “Dzēst 

manu kontu” (4) – process redzams 26. attēlā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. attēls: WhatsApp konta dzēšanas četri soļi. (1) Izvēlnes poga; (2) Iestatījumu poga (Settings); (3) Konta poga 

(Account); un (4) “Dzēst manu kontu” poga (Delete My Account). 

Ja vēlaties dzēst savu Viber kontu: 

1. SOLIS: Telefonā atveriet “Viber” aplikāciju.  

STEP: 2 Nospiediet “Izvēlne” pogu, tad “Iestatījumi” (1), tad “Konts” (2) un visbeidzot – “Dzēst manu 

kontu” (3). 

 

 

 

 

 

 

27. attēls: Viber konta dzēšanas soļi. (1) Iestatījumu poga (settings); (2) Konta poga(Account); un (3) “Dzēst manu 

kontu” (Delete Account) poga. 

1 

3 

2 

2 

1 

3 

4 
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1.4. Izpratne par bloga, interneta vietņu vai forumu komentāru rakstīšanu 

Šis projekts ir veltīts senioru integrēšanai apkārtējā pasaulē, un viens no veidiem, kā veidot saiknes ar 

citiem, ir komunikācija internetā. Ir daudzi blogi, vietnes, ziņu portāli un sociālie mediji, kuros iespējams 

atrast informāciju par jums interesējošiem jautājumiem. Tāpat ir arī daudzi forumi un blogi, kas 

paredzēti cilvēkiem, kuri vēlas runāt par sev aktuāliem jautājumiem un interesējošiem tematiem vai 

uzzināt ko jaunu. Šajā nodaļā jūs apgūstiet pamata prasmes par to, kā komentēt tiešsaistes lapas, jo 

galvenais ir izprast, kā darbojas tiešsaistes platformas, lai būtu iespējams izmantot šīs zināšanas un 

pielāgoties ikvienai situācijai. 

Piemēram, vispopulārākie portāli, kuros iespējams atstāt komentāru, iespējams, ir Facebook un Twitter. 

Facebook iespējams komentēt attēlus, video, rakstus un citu cilvēku publicētos ierakstus. Tāpat varat 

paust savu viedokli interešu grupās un biznesa lapās. Jūs varat atstāt komentāru gandrīz pie visiem 

ierakstiem (izņemot gadījumus, kad teksta autors neļauj komentēt), tāpēc galvenais uzdevums ir saprast, 

kur atrast komentāru sadaļu un kā publicēt savu komentāru. 28. attēlā redzams foto komentēšanas 

piemērs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. attēls: Komentāra pievienošanas piemērs “Dial” projekta Facebook ierakstā. Sarkanais riņķis parāda komentāru 

sadaļu. 
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1. Noklikšķiniet pogu Komentēt zem ieraksta vai ieklikšķiniet baltajā logā, kurā redzams uzraksts 
Rakstīt komentāru. 

2. Ierakstiet savu komentāru. 
3. Piespiediet Enter vai Return pogu, lai to publicētu. 

Teju visos forumos un blogos, kuru autors vēlas, lai raksts tiktu publicēts, ir pieejama komentāru sadaļa. 

Komentēšanas pamatā ir iespēja izpaust jūsu domas par rakstu, video, attēlu vai citu cilvēku domām. Lai 

izpaustu savu viedokli, atrodiet komentāru sadaļu. Tā parasti atrodas zem raksta – parullējiet uz leju, lai 

atrastu sadaļu, un izpaudiet savas domas. 29. attēlā redzama nejauši izvēlēta senioru bloga komentāru 

sadaļa. 

 

 

 

 

 

 

 

29. attēls: Bloga komentāru sadaļas piemērs.  

Cita populāra tiešsaistes komentēšanas iespēja ir ziņu rakstu komentēšana. Piemēram, BBC ziņu portālā 

iespējams izlasīt rakstu, un, ja vēlaties izpaust savu viedokli vai uzzināt, ko citi par to domā, varat meklēt 

komentāru sadaļu. 30. attēlā ir redzams piemērs – BBC vietnes ziņu raksta komentāru sadaļa. Kā ierasts, 

komentāri atrodas zem raksta. 

 

 

 

 

 

 

30. attēls: Ziņu raksta komentāru sadaļas piemērs.  
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1.5. Tiešsaistes dalīšanās ar attēliem un video ar draugiem un ģimeni 

 

Pastāv daudzi veidi, kā dalīties ar savu draugu un ģimenes fotogrāfijām un video. Jūs tos varat nosūtīt e-

pastā, sociālajos tīklos vai izmantojot aplikāciju, piemēram, WhatsApp vai Viber. Pirmkārt, jums 

jānolemj, kā jūs vēlaties dalīties ar attēliem – no telefona, fotokameras vai datora. 

Dalīšanās no datora nozīmē, ka jūsu fotogrāfijas jau ir datorā. Jūs varat ielādēt fotogrāfijas no telefona 

vai fotokameras, izmantojot USB vadu (tas parasti nāk klāt fotokamerām un telefoniem) vai ar Bluetooth 

funkciju. Ja jums ir vads, jūs varat to savienot ar savu datoru un telefonu, izveidot īpašu mapi “Foto” un 

uzglabāt fotogrāfijas tur. 

Ja vēlaties dalīties ar foto internetā, piemēram, Facebook, jums nepieciešams ieiet savā kontā un 

nospiest uz sava vārda profila augšējā labajā stūrī. Tur parādās iespēja izveidot ierakstu, kuram var 

pievienot arī fotogrāfijas. Šajā gadījumā fotogrāfija tiks publicēta internetā, un to redzēs vairāk cilvēku, 

ne tikai jūsu ģimenes locekļi. 31. attēlā redzama ieraksta izveidošanas iespēja. Ja jūs noklikšķināsiet uz 

“Foto/video”, atvērsies jauns logs, kurā iespējams izvēlēties to datora mapi, kurā esat saglabājis savas 

fotogrāfijas, izvēlēties fotogrāfiju, noklikšķināt uz tās un tad noklikšķināt “atvērt”. Tādā veidā varat 

dalīties ar savu attēlu. 

 

 

 

 

31. attēls: Facebook ieraksta izveidošana ar foto dalīšanās iespēju.  

Dalīšanās no telefona ir tieši tāda pati, izņemot daļu, kurā jūs savienojat savu telefonu ar datoru, jo visi 

attēli jau atrodas jūsu telefonā. Jūs varat doties uz savu profilu un izvēlēties fotogrāfiju no foto galerijas. 

Dalīšanās, izmantojot WhatsApp vai Viber, ir nedaudz atšķirīga, jo jūs izvēlēsities personu, kurai vēlaties 

nosūtīt fotogrāfiju. 

1. SOLIS: Izvēlieties kontaktpersonu, kurai vēlaties nosūtīt fotogrāfiju. Jums ir jāuzspiež uz šīs personas 

kontakta.  

2. SOLIS: Noklikšķiniet uz Pievienot  pogas čata augšējā vai apakšējā daļā (atkarīgs no versijas). 

3. SOLIS: Izvēlieties kādu no šiem:  

- Foto un video  , lai izvēlētos foto vai video no jūsu telefona. Vienlaikus iespējams sūtīt līdz 30 
video vai fotogrāfijām.  

- Kamera , lai izmantotu jūsu telefona kameru fotogrāfijas uzņemšanai. 
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- Dokuments , lai nosūtītu dokumentu. 

- Kontaktpersona , lai nosūtītu kontaktinformāciju. 
Pēc fotogrāfijas režīma izvēlēšanās jūs varat apskatīt savu galeriju un izlemt, kuru foto jūs vēlaties 

nosūtīt. Visbeidzot piespiediet Sūtīt . 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

32. attēls: WhatsApp iespējas foto nosūtīšanai. (1) Pielikuma pievienošanas poga; (2) Galerijas izvēle. 

Foto sūtīšana Viber aplikācijā ir ļoti līdzīga, tikai tā izskatās nedaudz atšķirīgi. 

1. SOLIS: Atveriet Viber ziņu  

2. SOLIS: Noklikšķiniet uz kameras ikonas  

3. SOLIS: Izvēlieties galerijas iespēju vai apskatiet nesenu fotogrāfiju sarakstu jūsu ekrāna apakšējā daļā  

4. SOLIS: Izvēlieties attēlu, kuru vēlaties nosūtīt  

5. SOLIS: Noklikšķiniet sūtīšanas pogu, lai to nekavējoties nosūtītu  

 

Vēl viena iespēja ir foto sūtīšana, izmantojot e-pastu. Pamatideja visiem e-pasta pakalpojumu 

sniedzējiem ir vienāda, taču, tā kā iespējami ļoti dažādi e-pasta izkārtojumi, mēs izskaidrosim 

pamatideju, kuru tālāk varat pielāgot savam specifiskajam e-pastam.  

Rakstot e-pastu, ir redzama iespēja “pievienot dokumentu”. Parasti redzams vai nu teksts “Pievienot 

dokumentus”, vai arī ikona, kas izskatās šādi . Pēc noklikšķināšanas uz šīs zīmes vai teksta atvērsies 

jauns logs, kurā jūs varat redzēt sava datora “foto” mapi. Izvēlieties fotogrāfiju un nosūtiet e-pastu. 33. 

attēlā redzamas dažas iespējas, kā var izskatīties “Pievienot dokumentus” poga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

. 
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33. attēls: Dokumentu pievienošanas iespējas e-pastā.  

Šīs iespējas ir piemērotas gan foto, gan video pārsūtīšanai, izmantojot sociālos medijus, e-pastu vai 

aplikācijas. Vienmēr pārliecinieties, kam jūs sūtāt konkrēto informāciju, un vēlreiz pārbaudiet, vai 

ierakstīts pareizais saņēmējs! 

Tāpat iespējams ar citiem dalīties ar fotogrāfijām un video, kurus esat redzējis internetā. Piemēram, 

Facebook zem attēliem, video un rakstiem ir poga “Dalīties”. Ja jūs noklikšķināt šo pogu, jūs varat dalīties 

ar ierakstu ar saviem draugiem un ģimeni vai nu publiski, vai arī individuāli. Dalīšanās iespēja ir pieejama 

zem lielākās daļas ierakstu (ieraksts var būt attēla, video, raksta vai viedokļa formātā). 34. attēlā 

redzama dalīšanās iespēja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. attēls: “Dalīties” iespēja Facebook kā rīks, kas ļauj parādīt draugiem un ģimenei ierakstus, kuri jums patīk.  

 

1.6. Tiešsaistes tērzēšanas (čatošanas) koncepts 

 

Tiešsaistes tērzēšana nozīmē to, ka rakstiskā formā sazinieties ar citiem cilvēkiem internetā. Lai to darītu, 

nepieciešams interneta savienojums (datoram vai telefonam) un sociālā tīkla konts, kurā jūs varat tērzēt, 

piemēram, Facebook. Tērzēšana nozīmē to, ka tikai persona, ar kuru runājat, saņem jūsu ziņas, jo tā ir 

privāta saruna. Jūs varat arī izveidot grupas čatu un sazināties ar visiem draugiem vienā sarunā. 

Piemēram, Viber un Whatsapp aplikācijās jūs varat tērzēt ar savu draugu un šīs sarunas laikā nosūtīt 

fotogrāfijas un video. Svarīgi zināt to, ka tērzēšana internetā ir pieejama par brīvu, vienīgais, kas jāņem 

vērā, ir tērzēšanas laikā patērētie dati (tas ir saistīts ar interneta savienojumu). 
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Tērzējot Facebook, ir jāizmanto Messenger. 35. attēlā redzama Messenger funkcija Facebook. 

 

 

 

 

35. attēls: Simbols, kas Facebook aizved pie Messenger. Messenger ir vieta, kurā varat nosūtīt ziņas saviem 

draugiem – ziņu sūtīšana tiek saukta ari par tērzēšanu vai čatošanu. Kad noklikšķiniet uz šīs ikonas, parādās jūsu 

draugu saraksts. Jūs varat izvēlēties vienu no draugiem, uzrakstīt ziņu un to nosūtīt, uzklikšķinot “Enter” pogu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. attēls: Messenger loga izskats. Te iespējams uzrakstīt ziņu, pievienot dokumentus un izmantot emocijzīmes, kas 

pazīstamas arī kā emoji vai smaidiņi (smailiji).  

 

Šajā nodaļā mēs izskaidrojām tērzēšanas pamata konceptu, izmantojot Facebook Messenger piemēru. 

To iespējams darīt arī Skype vai jebkurā citā sociālajā tīklā. Šīs zināšanas ir iespējams pielietot, kad 

čatošanai tiek izmantotas citas platformas, piemēram, čatu logi aizvien biežāk parādās interneta veikalu 

lapās. Ja jūs vēlaties kaut ko iegādāties un nokļūstat šajā mājaslapā, tās labajā pusē dažkārt parādās 

neliels čata logs. Dažkārt tā ir automatizēta iekārta, kas var palīdzēt atrast lapā vienkāršas lietas, taču 

dažkārt tas ir īsts klientu apkalpošanas speciālists, kurš var atbildēt uz jūsu jautājumiem. Vienmēr 

iespējams izmēģināt šo iespēju, taču nekad šādos čatos nedalieties ar nozīmīgu un/vai privātu 

informāciju! Paturiet prātā, ka tas nav droši! 
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1.7. Balss un video zvani internetā  

 

Izmantojot savu telefonu un datoru, jūs varat veikt balss un video zvanus. Mūsdienās iespējams izmantot 

interneta aplikācijas, lai par brīvu zvanītu saviem draugiem un ģimenēm ārzemēs. Tālāk minēti daži 

piemēri. 

 

Zvanīt, izmantojot Facebook 

 

1. SOLIS: Atveriet Facebook Messenger aplikāciju. 

2. SOLIS: Noklikšķiniet uz kontakta, kuram jūs vēlaties piezvanīt. 

3. SOLIS: Atrodiet Zvana pogu augšējā labajā stūrī. ... 

4. SOLIS: Ja jūs neesat instalējis Facebook Messenger, jūs tik un tā varat zvanīt un saņemt balss zvanus, 
izmantojot Facebook aplikāciju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. attēls. Video zvana un balss zvana pogas Facebook aplikācijā. Nospiežot kādu no tām, sāksies zvans.  

 

Lai veiktu video zvanu vai balss zvanu Viber vai WhatsApp, nepieciešams veikt šādas darbības: 

 

1. SOLIS: Atveriet WhatsApp un/vai Viber aplikāciju. 

2. SOLIS: Piespiediet pogu ZVANI. Tā atrodas netālu ekrāna augšējai daļai. 

3. SOLIS: Piespiediet pogu “jauns zvans”. Tā ir apaļa, zaļa poga ar “+” blakus tālruņa ikonai ekrāna labajā 

apakšējā stūrī. 

STEP: 4 Piespiediet tālruņa ikonu. Tā atrodas blakus video zvana pogai pa labi no kontaktpersonas vārda. 

PIEZĪME: Lai uzsāktu zvanu, pieskarieties kontaktam, kuram vēlaties zvanīt. Tad piespiediet uzrakstu 

“Bezmaksas zvans” un pagaidiet, kamēr jūsu zvans tiek savienots. Aplikācija norādīs, vai otra persona, 

kurai zvaniet, ir aizņemta vai nav pieejama (neatrodas tiešsaistē). 
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38. attēls: WhatsApp zvana iespēju ilustrācijas. 

Lai zvanītu, izmantojot Skype:  

1. SOLIS: Atrodiet savā Kontaktu  sarakstā personu, kurai vēlaties piezvanīt.  

Piezīme: Ja jūs esat sinhronizējis sava tālruņa adrešu grāmatiņu ar savu Skype kontaktu sarakstu, varat 

veikt Skype zvanus tieši no iekārtas kontaktpersonu saraksta. Vienkārši piespiediet Skype pogu, kas 

atrodas blakus tās personas vārdam, kurai vēlaties piezvanīt.  

2. SOLIS: Izvēlieties kontaktu, kuram vēlaties zvanīt, un tad izvēlieties audio  vai video  pogu. Ja 

jūs vēlaties veikt grupas zvanu, vienkārši pievienojiet vēl vienu dalībnieku. 

3. SOLIS: Zvana beigās izvēlaties zvana beigšanas  pogu, lai pārtrauktu sarunu. Jūs varat arī viegli 

pāriet no tērzēšanas uz zvanu – čatā vienkārši izvēlaties audio  vai video   pogu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. attēls: Skype logs un zvanu iespējas. (1) Kontaktu saraksts (Contacts); (2) Video zvanu poga; (3) Balss zvanu 

poga; (4) Logs ziņu rakstīšanai (Type a message here). 

1 

3 

4 

2 
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2.  Drošība internetā  
 

Iespēja sazināties ar ikvienu cilvēku virtuālajā pasaulē un atrast kopīgu interešu grupas šķiet jautrs un 

interesants veids, kā paplašināt savas zināšanas un pavadīt laiku, taču tā var būt arī ļoti bīstama nodarbe, 

ja nezināt, kā būt drošam internetā. Ir vairāki aspekti, kas jāņem vērā, pavadot laiku internetā, veidojot 

kontus un publicējot savas, savu draugu un ģimenes bildes un video. Šajā nodaļā jūs apgūsiet pamata 

drošības nosacījumus, kuriem ir jāpievērš uzmanība, kad ieejat savos interneta profilos. 

Izveidojot kontu, visnozīmīgākais solis ir droša parole. Neatkarīgi no tā, vai veidojat e-pasta, bloga vai 

sociālo tīklu kontu, tam vienmēr nepieciešama spēcīga parole, jo šis solis nodrošina tālāku drošību 

internetā. 

Kriss Hofmens (Chris Hoffman, 2015) apgalvo, ka “atbilstoši tradicionālajiem ieteikumiem – kuri 

joprojām ir noderīgi – spēcīgai parolei ir raksturīgas šādas īpašības: 

 Tajā ir vismaz 12 rakstzīmes. Jums nepieciešams izvēlēties pietiekami garu paroli. Nav minimālā 

paroles garuma, kuram visi piekrīt, taču parasti ir vērts veidot paroles, kuras ir vismaz 12 līdz 14 

rakstzīmju garas. Garāka parole varētu būt vēl labāka. 

 Tajā ietilpst skaitļi, simboli, lielie burti un mazie burti. Izmantojiet dažāda veida rakstzīmes, lai 

paroli būtu grūtāk atlauzt. 

 Tā nav vārdnīcā ierakstīts vārds vai to kombinācija. Izvairieties no vienkāršiem vārdnīcu 

vārdiem vai to kombinācijām. Jebkurš atsevišķs vārds nav laba ideja. Tāpat nevajag veidot 

paroles, kas sastāv no dažu vārdu kombinācijām, it sevišķi – ja tās ir viegli uzminamas. 

Piemēram, “māja” ir briesmīga parole, un “sarkanamāja” nav daudz labāka. 

 Nepaļaujieties uz vienkāršu aizvietošanu. Neizmantojiet plaši pazīstamas alternatīvas – 

piemēram, “sk0la” nav spēcīga parole tikai tāpēc, ka burts “o” aizstāts ar ciparu “0”. To ir ļoti 

viegli uzminēt.” 

Paroles veidošana ir tikai viens no daudziem soļiem, kurus uzmanīgi jāsper, lai būtu drošs internetā. Šos 

nosacījumus jāizmanto visās interneta piedāvātajās iespējās – sociālo mediju kontu parolēm, e-pastu 

parolēm un jebkurā citā vietā, kur jūs veidojat paroles. Tāpat jums nekad nevajadzētu kā paroli izmantot 

savu adresi, telefona numuru, mājdzīvnieka vārdu vai ģimenes locekļu vārdus – tās ir visbiežāk 

izmantotās paroles, attiecīgi netiek uzskatītas par drošām. 

2.1. Sociālo mediju konta drošība 

 

Papildus drošas paroles izveidei jūsu sociālo mediju kontam, jums tas ir arī jāpadara drošs. Palūkosimies 

uz dažiem veidiem, kā to iespējams izdarīt. 

Regulāri mainiet savu paroli – ieteicams mainīt savu kontu paroles reizi mēnesī. 
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Uzmanieties no aizdomīgiem e-pastiem – daži e-pasta pakalpojumu sniedzēji jūs brīdina, ja uzzina, ka 

esat pieslēdzies savam e-pastam no jaunas iekārtas. Piemēram, ja visu laiku pieslēdzieties e-pastam no 

sava portatīvā datora, e-pasts to “pazīst”, bet tad, ja jūs pieslēgsieties savam e-pastam no cita datora, 

jūs saņemsiet e-pasta vēstuli ar brīdinājumu, ka tas izmantots citā iekārtā. Ja jūs neesat pieslēdzies no 

jaunām iekārtām un tik un tā saņemiet šādu e-pastu, nekavējoties nomainiet savu paroli, jo tas nozīmē, 

ka kāds var būt mēģinājis piekļūt jūsu e-pastam bez jūsu atļaujas. 

Izejiet no sociālo mediju tīkliem – tad, kad pabeidzat darbu sociālajos tīklos un pametiet datoru, vienmēr 

izrakstieties jeb izlogojaties no sava konta. Ja jūs izlogojaties, neviens cits nevar pieslēgties jūsu kontam 

un redzēt jūsu privāto informāciju. Sabiedriskās vietās, piemēram, bibliotēkā, palikšana savā kontā var 

būt ļoti bīstama, tāpēc neatstājiet savu kontu atvērtu un nepieskatītu. 

Neizmantojiet sociālo mediju kontu automātiskās pierakstīšanās iespējas – neglabājiet savas paroles un 

pierakstīšanās informāciju sava datora pārlūkprogrammā. Ja kāds paņems jūsu datoru vai pārnēsājamo 

iekārtu, tas nozīmēs neierobežotu pieeju jūsu sociālo tīklu kontiem. Tā vietā atzīmējiet iespēju, ka jums 

nepieciešams katru reizi pierakstīties no jauna. 

Rūpīgi apdomājiet ienākošos draudzības uzaicinājumus – sociālajos medijos jūs saņemsiet daudzus 

pieprasījumus no cilvēkiem, kuri grib būt jūsu “draugi”. Uzmanieties, kurus uzaicinājumus apstipriniet. 

Hakeri un interneta noziedznieki bieži izmanto šo taktiku, lai iegūtu uzticību un tad piekļūtu citu cilvēku 

kontiem. 

Pārbaudiet, kurš redz jūsu ierakstus – pārbaudiet savus privātuma iestatījumus, lai pārliecinātos, kuri 

cilvēki var redzēt jūsu ierakstus. Pievērsiet uzmanību gan tam, ko jūs publicējat, gan tam, ar ko dalāties. 

Tas jāņem vērā pat tad, ja esat aktivizējuši privātuma iestatījumus. Piemēram, ja esat brīvdienās ārpus 

valsts, Facebook ieraksts par šo faktu var informēt zagļus, ka neesat mājās, pavēstot, ka šī ir lieliska 

izdevība jūs apzagt. 40. attēlā redzams, kā nomainīt šos Facebook konta iestatījumus. 

Facebook asistents informē: “Pie statusa atjauninājumiem, foto publicēšanas un citām publikācijām ir 

redzams auditorijas izvēles rīks. Nospiediet uz rīka un izvēlieties, ar kādiem cilvēkiem vēlaties dalīties. Šis 

rīks atceras iepriekšējā reizē izmantoto auditoriju un izmanto to pašu auditoriju, ja vien jūs nevēlaties to 

nomainīt. Piemēram, ja izvēlaties iespēju “Publisks” vienam ierakstam, nākamais ieraksts arī būs ar 

“Publisku” statusu, ja vien to nenomainīsiet. Šis rīks parādās daudzās vietās, piemēram, jūsu privātuma 

īsceļos un privātuma iestatījumos. Kad nomainiet auditorijas izvēles rīka iestatījumus vienā vietā, šīs 

izmaiņas parādās visās vietās, kur tas tiek izmantots.” 
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40. attēls: Facebook iespēja izvēlēties auditoriju, kura redz jūsu ierakstu.  

 

Pavaicājiet atļauju, pirms publicējiet informāciju par citiem – “Etiķete ir sociālo mediju pieredzes 

neatraujama sastāvdaļa. Daļai cilvēku būs no jums atšķirīgas domas par to, kāda veida saturs ir 

piemērots publicēšanai vai skatīšanai internetā. Lai gan jums var šķist, ka publicēt mīlīgu mazuļa 

bērnības bildi, kurā redzama jūsu mazmeita, kura nu jau ir pusaudze, ir mīļi un jautri, labāk pirms cita 

cilvēka privātas informācijas publicēšanas vispirms pajautāt atļauju.” (© Stannah, 2017). 

Informācija internetā saglabājas mūžīgi – viss, kas ir publicēts internetā, tajā paliks. Jūs varat izdzēst šo 

informāciju un pat kontus, taču cilvēki tik un tā var būt izveidojuši šīs informācijas kopijas un uzglabāt to 

kaut kur citur. Ņemiet to vērā ikreiz, kad kaut ko publicējat internetā. 

Jautājiet palīdzību saviem bērniem, mazbērniem un draugiem – lielākā daļa mileniāļu paaudzes pārstāvju 

tik labi prot izmantot sociālos tīklus, ka droši vien nav nekā, ko viņi par tiem nezina, tāpēc nebaidieties 

uzdot jautājumus un prasīt palīdzību ikreiz, kad neesat pārliecināts par savu rīcību internetā. 

2.2. Drošības e-pastu uzstādīšana 

 

Drošības e-pastu uzstādīšana ir obligāts process daudzu interneta platformu reģistrācijai. Tas nozīmē, ka 

tad, kad jūs reģistrējat jaunu e-pasta adresi, sociālo tīklu kontu vai reģistrējaties lapā, kurā iespējams 

internetā iegādāties preces, jums arī jāievada drošības e-pasts, kuru izmantosiet problēmu gadījumā. 

Ar “problēmu” mēs domājam, piemēram, gadījumu, ja esat aizmirsis savu paroli. Ir normāli piemirst 

paroles, jo ir daudz informācijas, kuru nepieciešams paturēt prātā. Ja jūs aizmirstat savu paroli, eksistē 

iespējas to atgūt. 

Piemēram, vienmēr ir iespējams noklikšķināt uz iespējas “Aizmirsta parole?” vai “Es aizmirsu paroli” – šis 

formulējums ir atkarīgs no katra portāla izstrādātāja izvēles. 41. attēlā parādīti daži piemēri, kā dažādos 

interneta portālos redzama “Aizmirstas paroles” iespēja. 
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41. attēls: “Aizmirsta parole” pogas piemēri dažādos interneta portālos. 

 

Šī iespēja nozīmē, ka jums nav jāuztraucas par paroles aizmiršanu, jo eksistē iespēja to atgūt. Pēc pogas 

nospiešanas lapa parasti prasīs jūsu e-pasta adresi, lai nosūtītu jūsu jauno paroli. Šajā brīdī jums ir 

jāatceras, kuru e-pastu izmantojāt, lai izveidotu kontu konkrētajā lapā. Dažkārt tiks prasīta drošības e-

pasta adrese (ja aizmirsāt e-pasta paroli). Šajā gadījumā kā drošības e-pasta adresi vēlams izvēlēties vai 

nu citu savu e-pastu, vai arī izmantot kāda cilvēka, kuram jūs uzticaties (partnera, bērnu, mazbērnu vai 

tuva drauga) e-pastu, lai to izmantotu kā drošības e-pastu. 

Drošības e-pasts ir tas, uz kuru interneta konts nosūtīs jauno paroli tad, kad nospiedīsiet “aizmirsu 

paroli” pogu. Dažkārt jaunas paroles iegūšanai nepieciešams atbildēt uz drošības jautājumiem, 

piemēram, reģistrācijas laikā jūs varat ierakstīt drošības jautājumu, uz kuru atbildi zināt tikai jūs. Ja jūs 

atzīmējat, ka esat aizmirsis paroli, tiks uzdots šis drošības jautājums. Izmantojiet jautājumu, kuru noteikti 

atcerēsieties, piemēram, jūsu bērnības adresi vai vecmāmiņas otro vārdu un tml. Neuzdodiet tādus 

jautājumus kā “Kāds ir mans uzvārds?”, jo to ir viegli uzminēt gadījumā, ja kāds cits vēlas piekļūt jūsu 

privātajai informācijai. 

Ja jūs kādreiz saņemat e-pastu “Vai jūs šodien pierakstījāties savā kontā no citas iekārtas?”, tas nozīmē, 

ka jūs vai nu tiešām pierakstījāties savā kontā no citas iekārtas, piemēram, bibliotēkas datora, vai arī 

kāds cenšas ielauzties jūsu e-pastā un šī ziņa ir brīdinājums. Ja kas tāds kādreiz parādās jūsu e-pastā vai 

jūs piedzīvojat aizdomīgas darbības ar savu kontu, nekavējoties nomainiet savu paroli. 
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2.3. Viltus ziņu un profilu koncepts 

 

Ikvienam sociālo mediju un interneta lietotājam ir jāzina par tādiem konceptiem kā “viltus ziņas” un 

“viltus profili”. 

Viltus ziņas ir “nepatiesi stāsti, kas izskatās pēc ziņām un tiek izplatīti internetā vai citos medijos, parasti 

veidoti politisko uzskatu iespaidošanai vai kā joki” (Kembridžas vārdnīcas definīcija). Mūsdienās ik dienu 

tiek radīts un izplatīts milzīgs informācijas apjoms, tāpēc ir ļoti viegli izplatīt viltus ziņas vai, citiem 

vārdiem sakot, viltus informāciju. Diemžēl šīs ziņas parasti ir skandalozas vai ļoti provokatīvas, tāpēc tās 

viegli izplatās visā pasaulē. Dažas platformas jau ir sākušas cīnīties ar šo problēmu un strādā, lai to 

atrisinātu, taču joprojām ir daudz veidu, kā izmantot sociālos tīklus viltus ziņu izplatīšanai. 

Viltus ziņas parasti izskatās pēc parastām ziņām, taču ikvienam lietotājam vajadzētu pārzināt dažus 

ieteikumus, kā atpazīt viltus ziņas, lai nekļūtu par to upuri. Piemēram, daļa ziņu tiek izplatītas it kā 

oficiālajās ziņu platformās, taču, ieskatoties tuvāk, izrādās, ka tās publicētas oficiālajai platformai līdzīgā 

lapā. 

Daži ieteikumi viltus ziņu atpazīšanai (©webwise.ie):  

1. Palūkojieties uzmanīgāk  

Pārbaudiet stāsta avotu – vai jūs atpazīstat šo mājaslapu? Vai tas ir uzticams un ticams avots? Ja 

jūs nepazīstat šo lapu, apskatiet tās informācijas sadaļu un iegūstiet vairāk ziņu par autoru. 

2. Lasiet ne tikai virsrakstu 

Pārbaudiet visu rakstu, jo daudzi viltus ziņu stāsti izmanto sensacionālus vai šokējošus 

virsrakstus, kas piesaista cilvēku uzmanību. Bieži vien viltus ziņu virsraksti ir rakstīti ar visiem 

lielajiem burtiem un izmanto izsaukuma zīmes. 

3. Pārbaudiet citus avotus  

Vai par šo stāstu ziņo citi uzticami ziņu vai mediju avoti? Vai stāstā minēti avoti? Ja jā, 

pārbaudiet, vai tie ir uzticami un vai vispār eksistē! 

4. Pārbaudiet faktus 

Viltus ziņu rakstos bieži minēti nepatiesi datumi vai pielāgotas laika līnijas. Tāpat ir labi 

pārbaudīt, kad raksts ticis publicēts: tas ir aktuāls vai vecs ziņu raksts? 

5. Kritiski novērtējiet savus aizspriedumus 

Vai jūsu pašu uzskati vai ticība ietekmē jūsu viedokli par ziņu rakstu vai paziņojumu? 

6. Vai tas ir joks? 

Internetā ir populāras satīras mājaslapas, un dažkārt nav vienmēr skaidrs, vai stāsts ir tikai joks 

vai parodija… Pārbaudiet vietni – vai tā ir pazīstama ar satīras un jautru stāstu publicēšanu? 
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Internetā tiek veidoti arī viltus profili. Ja jūs izveidojat profilu ar savu vārdu un uzvārdu un izmantojat to 

savām vajadzībām, tas ir īsts profils, taču ir daudzi cilvēki, kas izveido viltus profilus ar citu cilvēku 

vārdiem un uzvārdiem un internetā darbojas kā citi cilvēki. Šie viltus profilu īpašnieki dažkārt pat zog citu 

cilvēku bildes un publicē tās savos viltus profilos. Tas ir kas līdzīgs identitātes zādzībai, tāpēc attiecībā uz 

šo jautājumu internetā jābūt ļoti uzmanīgam divos aspektos: 

a. Ja jūs internetā pamanāt viltus profilu, neapstipriniet tā draudzības uzaicinājumu un, pats 

svarīgākais, ziņojiet platformas pārvaldniekiem, ka esat pamanījuši viltus profilu. 

b. Kāds var nozagt arī jūsu fotogrāfijas, tāpēc, ja jūs ievērojat ko tādu, brīdiniet visus savus 

interneta draugus, ka kāds izmanto jūsu identitāti, un aiciniet palīdzību viltus profila likvidēšanā 

(ziņošanā par to). Vairāk ziņojumu pievērsīs lielāku uzmanību viltus profilam, un lapas 

pārvaldnieki atbilstoši reaģēs. 

 
Višvanats (Vishwanath, 2018) raksta: “2017. gada beigās un 2018. gada sākumā sešu mēnešu laikā 

Facebook noteica aptuveni 1,3 miljardus viltus profilu un apturēja to darbību. Tomēr aptuveni 3 līdz 4 

procenti no atlikušajiem kontiem (aptuveni 66 līdz 88 miljoni profilu) arī ir viltus, taču tas vēl nav 

noteikts. Līdzīgi arī tiek uzskatīts, ka 9 līdz 15 procenti no Twitter 336 miljoniem kontu ir neīsti.” Veicot 

pētījumus par viltus profiliem, tika atklāts, ka tikai 30% cilvēku, kurus tiešsaistē uzaicina viltus profils, 

atsaka draudzības uzaicinājumu. 

Viens ir skaidrs – ja jūs apstiprināsiet draudzības uzaicinājumus tikai no cilvēkiem, kurus pazīstat reālajā 

dzīvē, jūs izvairīsieties no viltus profiliem. Taču tad, ja jūs izlemjat uzsākt virtuālu draudzību ar 

svešinieku, ar kuru jums ir kopīgas intereses, esiet uzmanīgs un nesniedziet personīgo informāciju vai 

pārāk daudz detaļu par savu privāto dzīvi. Tāpat ir vērts pārbaudīt, vai šim cilvēkam ir daudz reālu 

draugu vai viltus draugu, vai tam ir publicētas vairākas fotogrāfijas vai tikai viena. Tāpat ir ļoti labi jautāt 

savu draugu viedokli par konkrētu profilu, lai nolemtu, vai tas ir viltus profils.  

 

 

 

 

 

42. attēls: Višvanata (Vishwanath, 2018) pētījuma dati par cilvēku reakciju uz draudzības 

uzaicinājumu no viltus profila.  
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2.4. Ar vīrusiem saistītu ierakstu atpazīšana 

 

Cits nozīmīgs solis drošai interneta izmantošanai ir ar vīrusiem saistītu ierakstu atpazīšana un izvairīšanās 

no tiem. Runājot par internetu un vīrusiem, ir domāta ļaunā programmatūra, kas dažādos veidos 

izstrādāta tā, ka jūs to nemaz neatpazītu un nejauši ielaistu savā iekārtā, kas ļaus programmatūrai to 

inficēt. Infekcija izpaužas tā, ka ļaunā programmatūra var palēnināt jūsu iekārtas ātrumu, dzēst 

informāciju no jūsu iekārtas vai pat to sabojāt tādā mērā, ka būs nepieciešama nopietna palīdzība no IT 

profesionāļiem, lai atgūtu sabojāto iekārtu. 

Daļa interneta ziņu neizskatās pēc vīrusiem, bet šķiet ļoti pievilcīgas, lai jūs noklikšķinātu uz tām, tā 

ielaižot vīrusu jūsu iekārtā. Iespējamas ziņas, kas patiesībā ir spama ziņas jeb mēstules; piemēram, jūs 

saņemat ziņu no sava drauga “Čau! Šis ir vecs video ar mums. Neticēsi, cik tas ir smieklīgs.” Tas rada 

interesi apskatīt video, taču brīdī, kad uz tā noklikšķināsiet, nekāds video neparādīsies. Iespējams, šajā 

brīdī nenotiks nekas, taču vēlāk jūsu draugi var saņemt tādu pašu ziņu no jums – lai gan jūs nemaz to 

nebūsiet nosūtījis. Tas nozīmē, ka, uzklikšķinot uz “video” ziņas, jūs esat inficēts un tagad arī izplatāt 

vīrusu. Vīrusi var būt ļoti atšķirīgi – tie var zagt informāciju, dzēst informāciju vai darīt ko citu atkarībā no 

vīrusa izstrādātāja mērķiem. 

Uzmanieties no šādām ziņām! Tās parasti parādās kā teksti ar video vai fotogrāfijām, kurās esat redzams 

“jūs” agrākā pagātnē, lai gan tā nav taisnība. Iespējams saņemt ziņu “Šī ir 70% atlaide jūsu nākamajam 

lidojumam ar uzņēmumu X” – šī ziņa ir mēstule vai vīruss, jo kuponi netiek izdalīti šādā veidā. 

Ja pamanāt, ka Facebook Messenger video vīruss ir skāris kādu no jūsu draugiem, neignorējiet to! 

Uzrakstiet viņiem un ierosiniet pārbaudīt datoru, lai noteiktu ļauno programmatūru. Tāpat apsveriet 

ideju lūgt viņam publicēt ziņu uz savas “sienas” – tā jūsu draugs var aicināt citus savus draugus neatvērt 

video. Informācijas izplatīšana ir vienīgais veids, kā novērst Facebook krāpniecību un vīrusus, kas to 

reklamē. 

 

 

 

 

 

 

43. attēls: Ar vīrusu saistītas ziņas piemērs Facebook.  
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Daži padomi drošai darbībai internetā: 

1. Neatbildiet uz ziņām no nezināmiem cilvēkiem. 

2. Nesūtiet ziņās privātu informāciju. 

3. Nekad neatbildiet uz ziņām, kas no jums prasa personīgu informāciju. 

4. Nekad nemainiet savu paroli, nepārskaitiet naudu vai neveiciet nekādas citas sensitīvas 

darbības, jo to kāds jums lūdz darīt saņemtā ziņā. 

5. Savā viedtālrunī izmantojiet drošības programmatūru. 

6. Regulāri instalējiet atjauninājumus. 

7. Nepublicējiet savu mobilā tālruņa numuru sociālajos medijos vai jebkur citur internetā. 

8. Nekad neatveriet saites, kuras jums sūtītas ziņā, izņemot tad, ja to sūtījis uzticams avots. 

9. Pārbaudiet savu telefona rēķinu. 

2.5. Slēgto grupu koncepts sociālajos medijos 

 

Sociālo mediju platformās, kurās ir iespējams izveidot interešu grupas, parasti pastāv divu veidu grupas: 

slēgtas un publiskas. 

Bleks (Black, 2018) raksta: “Facebook grupa ir vieta, kur iespējams komunicēt grupā un kur cilvēki var 

vienoties kopīgās interesēs un paust savus viedokļus. Šīs grupas ļauj cilvēkiem vienoties par kopīgu 

mērķi, jautājumu vai aktivitāti, lai to organizētu, noteiktu mērķus, pārrunātu saistītus jautājumus, 

publicētu fotogrāfijas un dalītos ar saistītu saturu. Ikviens cilvēks var izveidot un pārvaldīt pats savu 

Facebook grupu, un ikvienam ir iespējams iesaistīties līdz 6000 citās grupās.” 

Publiska grupa nozīmē to, ka ikviens lietotājs redz, kas piedalās grupā, ikviens var publicēt savas domas 

un ikviens tās var lasīt (pat cilvēki, kuri nepieder šajā grupā). Tas ir publisko grupu koncepts. Tās parasti 

veido uzņēmumi, lai piesaistītu vairāk klientu, jo tās sniedz iespēju informēt par jaunumiem. Protams, 

pastāv arī citi iemesli, kādēļ grupas var būt publiskas, taču galvenais mērķis ir izprast, ka eksistē atšķirība 

starp slēgtām un publiskām grupām. 

“Grupa var būt privātāka nekā Facebook lapa, jo veidotājam ir iespēja to padarīt slēgtu. Kad grupa tiek 

slēgta, tās saturu un tajā dalīto informāciju var redzēt tikai tie, kas uzaicināti grupā.” 

Grupas piemērs var būt komandas dalībnieki, kuri kopīgi strādā pie projekta un vēlas efektīvāk 

komunicēt savā starpā. 

Kad tiek izveidota grupa, komandai izveidojas privāts forums, kurā dalīties ar projekta idejām un publicēt 

jaunāko informāciju – tāpat kā Facebook lapā. Taču šajā gadījumā informāciju var redzēt tikai grupas 

dalībnieki, jo tā ir slēgta. Citi cilvēki tik un tā redzēs, ka šāda grupa pastāv un kādi ir tās locekļi, taču 

viņiem nebūs iespējams redzēt slēgtās grupas ierakstus vai publicēto informāciju bez ielūguma.” (Black, 

2018) 
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44. attēls: Facebook grupas privātuma iespēju piemērs.  

3.  Komunikācija un sadarbība sociālajos medijos 
 

Šī nodaļa ir veltīta tam, lai sniegtu jums priekšstatu par pamata darbībām un procesiem, kurus iespējams 

veikt Facebook, WhatsApp, Viber un Skype. 

3.1. Facebook  

Kā meklēt cilvēkus Facebook? 

1. SOLIS: Pierakstieties savā kontā. 

2. SOLIS: Konta augšējā daļā ir meklēšanas lauks. Ieklikšķiniet tajā un sāciet rakstīt personas vārdu (vai 

grupas nosaukumu). Facebook parādīs iespējas, no kurām izvēlēties, jo iespējams, ka ar vienu un to pašu 

vārdu un uzvārdu ir vairāk nekā viena persona. 

3. SOLIS: Uzklikšķiniet uz personas (vai grupas), kuru meklējāt. Jūs esat atradis meklēto! 

NB! Ja jūs nevarat atrast meklēto personu (vai grupu), tas nozīmē, ka šī persona (vai grupa) vairs nav 

Facebook vai nekad nav bijusi tajā reģistrēta; ir mainījusi vārda vai nosaukuma saturu vai rakstzīmes, 

tāpēc nav iespējams to atrast pēc reālā vārda (piemēram, Anna Bērziņa ir nomainījusi savu vārdu uz 

Annu Saulīti, tāpēc viņu nav iespējams atrast). 

 

 2 



 

37 | L a p a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. attēls: Meklēšanas process.  Meklēšanas lodziņš.  Vārdu ierakstīšana un iespējas izvēle.  

 

 

Kā pievienot draugus Facebook un kā pārtraukt draudzību? 

1. SOLIS: Meklēšanas lodziņā meklējiet konkrētu personu. Iespējams meklēt cilvēku, kurš jau ir jūsu 

draugs, un arī personu, ar kuru vēlētos draudzēties.  

2. SOLIS: Ja jūs vēlaties pārtraukt draudzību ar kādu draugu, atrodiet to meklētājā un aizejiet uz cilvēka 

profilu. Nospiediet melno bultiņu blakus uzrakstam “Draugi” un izvēlaties “Pārtraukt draudzību”. Šādā 

veidā iespējams ar kādu pārtraukt draudzību.  

3. SOLIS: Ja jūs vēlaties kādu uzaicināt kļūt par draugu, pēc personas meklēšanas piespiediet “Pievienot 

draugu” iespēju. Facebook šim cilvēkam nosūtīs automātisku uzaicinājumu. 

 

 

 

  

 

 

46. attēls: Draudzības pārtraukšanas poga Facebook. 
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47. attēls: Draudzības uzaicinājuma iespēja Facebook.  

Ja kāds ir izteicis jums draudzības uzaicinājumu 

1. SOLIS: Kad saņemsiet jaunu draudzības uzaicinājumu, par to parādīsies paziņojums! Noklikšķiniet uz šī 

paziņojuma jūsu konta augšējā daļā. 

 2. SOLIS: Jūs ieraudzīsiet tās personas vārdu un uzvārdu, kura ir jūs aicinājusi. Jūs varat izvēlēties 

“apstiprināt” vai “ne tagad”. Tāpat iespējams noraidīt uzaicinājumu.  

 

 

 

 

48. attēls: Facebook paziņojums par jaunu draudzības uzaicinājumu un apstiprinājuma pogas ilustrācija. 

 
 
Kāda ir atšķirība starp Facebook grupām, lapām un privātajiem kontiem? 
 
Facebook grupa ir vieta, kur iespējams meklēt informāciju, kurā jūs esat ieinteresēts. Šīs grupas ir 
dažādas: tā var būt grupa, kurā runājas nelielas pilsētas iedzīvotāji vai grupa ar cilvēkiem, kuriem 
patīk adīt. Iespējams izveidot grupu jebkādām interesēm! Vai jums garšo saldējums? Varat tam 
izveidot grupu.  Facebook izveidotas tūkstošiem grupas - viss, kas ir jādara – jāieraksta jūsu 
intereses Facebook meklēšanas lodziņā un jūs atradīsiet grupu. Daļa grupu nav publiskas – tas 
nozīmē, ka, lai redzētu, par ko cilvēki runā šādās grupās, nepieciešams nosūtīt pieprasījumu, ka 
vēlaties kļūt par dalībnieku. Kad grupas administrators būs pārbaudījis jūsu pieprasījumu, jūs 
saņemsiet paziņojumu, ka esat pievienots grupai. 
 
Facebook lapa ir publisks profils, kas īpaši izveidots uzņēmumiem, zīmoliem, slavenībām, kustībām un 
citām organizācijām. Atšķirībā no personīgiem profiliem lapām nav “draugi”, bet gan “sekotāji” – 
cilvēki, kas izvēlas lapu atzīmēt ar “patīk”. Piemēram, mūsu projektam “Dial” ir Facebook lapa, nevis 
grupa. Jūs varat mūs atrast Facebook un sekot mūsu lapai, redzēt jaunumus un citu informāciju, ar 
kuru dalāmies lapā. Jūs varat būt aktīvs sekotājs un komentēt, un atzīmēt ar “patīk” mūsu ierakstus, 
kā arī dalīties ar tiem tālāk.  
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Privāts konts nav ne lapa, ne grupa. Tas ir individuāla cilvēka profils, piemēram, tādu varat izveidot 
jūs. Kad jūs reģistrējaties Facebook, jūs iegūstat privātu kontu, kuram ir jūsu vārds un uzvārds. Tas ir 
jūsu profils. Jūs kā individuāla persona esat ieinteresēts konkrētos jautājumos, tāpēc varat pieteikties 
un kļūt par Facebook grupu biedru un sekot uzņēmumiem, projektiem un kustībām, kuras jums šķiet 
interesantas. Piemēram, jūsu konts (citiem vārdiem sakot – jūs!) varat sekot Dial Facebook lapai. 
 
Kas ir mana Facebook konta “Aktivitāšu saraksts”?  
 
Tikai jūs varat redzēt savu aktivitāšu sarakstu, taču jūsu aktivitāšu sarakstā redzamie stāsti var 
parādīties citviet Facebook, piemēram, jūsu laika joslā, meklēšanas lodziņā vai jūsu draugu 
publikācijās. Aktivitāšu sarakstu iespējams atrast jūsu profilā. Kad esat pierakstījies lapā, jums 
jāuzklikšķina uz sava vārda labajā augšējā stūrī.  

49. attēls: Jūsu profila labā augšējā daļa. Jūsu vārds ir redzams blakus “Sākums” pogai.  

 
Tad parādās jūsu profila siena, un jums ir jānoklikšķina poga “Activity Log” (Darbību saraksts).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50. attēls: Aktivitāšu saraksta poga.  

 

Aktivitāšu saraksts parāda jūsu darbību Facebook: to, kādas fotogrāfijas esat atzīmējis ar “patīk”, ar 
kurām esat dalījies vai komentējis, ko jūs esat publicējis Facebook un kurš ir pieminējis jūsu vārdu 
citos ierakstos. Jūs varat redzēt, ka kāds ir jūs atzīmējis fotogrāfijā, kura jums nepatīk. Piemēram, 
kāds jūsu draugs ir publicējis fotogrāfiju no dienas, kurā jūs satikāties. Jums šī fotogrāfija nepatīk vai 
jūs negribat, lai citi zina, ka tas esat jūs, tāpēc varat šajā sadaļā noņemt atzīmi, noklikšķinot uz neliela 
zīmulīša ikonas blakus katrai sadaļai, kas šeit parādās. 

 
Kas ir paziņojumu rīks?  
Paziņojumu rīks atrodas Facebook augšējā panelī un izskatās pēc zvaniņa. Kad jūs saņemat jaunu 
paziņojumu, pie šīs ikonas parādīsies sarkans skaitlis ar to, cik daudz jaunu paziņojumu jums ir. 51. 
attēlā redzama šī poga. 

 
51. attēls: Paziņojumu rīks. 
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Paziņojumi var būt dažādi – kāds ir komentējis jūsu fotogrāfijas, video vai ierakstus. Kāds ir atzīmējis 
jūsu ierakstu ar “patīk” vai pieminējis jūsu vārdu kādā ierakstā. Jūs varat saņemt atgādinājumus par 
draugu dzimšanas dienām un tml. Ja saņemat paziņojumu, vienkārši noklikšķiniet to un ieraugiet, kas 
jauns! 
 
Kā nosūtīt privātu ziņu kādam Facebook lietotājam?  
Lai nosūtītu ziņu, jums jāizvēlas īpaša ziņas poga uz zilās joslas, kas atrodas jūsu profila labajā augšējā 
daļā. 

 
 

52. attēls: Facebook Messenger poga.  

 
Kad jūs uz tās noklikšķināt, parādās cilvēku saraksts. Ja jūs noklikšķināt uz viena no cilvēkiem, jums 
parādās iespēja nosūtīt ziņu. Ja neviens neparādās (tas tāpēc, ka šī varētu būt viena no pirmajām 
reizēm, kad jūs izmantojat Messenger), jūs varat meklēt cilvēku, kuram vēlaties uzrakstīt. 
 

Lai nosūtītu tiešo ziņu Facebook, izmantojot datoru: 

1. Noklikšķiniet  ekrāna labajā augšējā daļā. 
2. Noklikšķiniet Jauna ziņa. 
3. Sāciet rakstīt vārdu Adresāta (To) laukā. Parādīsies draugu vārdi. 
4. Izvēlieties cilvēku vai cilvēkus, kuriem vēlaties rakstīt. 
5. Ierakstiet ziņu un tad nospiediet Enter pogu, lai to nosūtītu. 

Iespējams uzrakstīt ziņu citam lietotājam, arī nospiežot pogu Ziņa viņu profila augšējā daļā. 
 
Kā Facebook nosūtīt grupu ziņu?  

Sūtot grupu ziņas, iespējams vienā Facebook tērzēšanas logā sarunāties ar vairāk nekā vienu cilvēku. 
 
Lai nosūtītu grupu ziņu Facebook, izmantojot datoru: 

1. Noklikšķiniet  ekrāna labajā augšējā daļā. 
2. Noklikšķiniet Jauna grupa. 
3. No saraksta izvēlieties draugus, ar kuriem kopā vēlaties tērzēt.  
4. Noklikšķiniet “Izveidot”. 
5. Ierakstiet savu ziņu un tad nospiediet Enter pogu, lai to nosūtītu. 

Iespējams uzrakstīt ziņu citam lietotājam, arī nospiežot pogu Ziņa viņu profila augšējā daļā. 
 
Kā Facebook izveidot publisku ierakstu?  

Lai ar kaut ko dalītos Facebook: 

1. Savas laika joslas augšējā daļā noklikšķiniet uz Izveidot ierakstu. 

2. Pievienojiet ierakstu teksta formā vai izvēlieties ieraksta veidu 

(piemēram: Foto/Video, Sajūtas/Aktivitātes). 

3. Tāpat jūs varat: 

o  Pievienot foto vai video  
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o  Pievienot atrašanās vietu. 

o  Atzīmēt draugus. 

o Pievienot uzlīmi. 

o  Pievienot informāciju par savām sajūtām vai to, ko darāt. 

4. Izvēlieties, kur vēlaties dalīties ar savu ierakstu. Ja jūs pievienojat foto, video vai tekstu ar fonu, 

jums ir iespēja to ievietot savā stāstā. Noklikšķiniet, lai izvēlētos Ziņu josla (News Feed), Stāsts 

(Your Story) vai abi: 

o Ziņu josla: Jūsu ieraksts parādīsies jaunumu lapā un jūsu laika joslā. 

o Stāsts: Jūsu stāstu izvēlētā auditorija varēs redzēt 24 h ilgu laiku. 

5. Noklikšķiniet  blakus izvēlnēm News Feed vai Your Story, lai izvēlētos jūsu ieraksta auditoriju. 

6. Noklikšķiniet Dalīties. 

Tāpat varat ar saturu dalīties tieši no galvenās Facebook sienas. Lapas augšējā daļā ir logs, kas jautā: “Kas 

tev padomā?” 

Noklikšķiniet uz šī teksta, un atvērsies jauns logs, kurā iespējams rakstīt ziņu, publicēt foto vai video vai 

ievietot saiti uz ziņu rakstu. 54. attēlā redzams šis logs. 

 
 
 
 
 
 
 
 

54. attēls: “Kas tev padomā?” logs uz Facebook galvenās sienas.  

 
Kā biznesa lapa var mani uzaicināt? Kas ir sponsorētie ieraksti un sīkdatnes (cookies)? 
 
Dažkārt, kad esat apskatījis Facebook saturu un nospiedis “patīk” pie kāda Facebook ieraksta, vēlāk 
saņemsiet paziņojumu, ka lapa aicina jūs atzīmēt to ar “patīk”. Tas nozīmē, ka, piemēram, ja jūs esat 
atzīmējis ar “patīk” kādu fotogrāfiju, tā varētu būt nākusi no Facebook lapas, kur to publicējis 
fotogrāfs. Šīs lapas īpašnieks saņem paziņojumu, ka JŪS esat nospiedis “patīk” šai bildei. Lapas 
īpašnieks vēlas, lai jūs kļūstat par viņa lapas sekotāju, lai jūs varētu redzēt citas skaistas fotogrāfijas. 
Tāpēc jūs saņemat šādu paziņojumu. Jūs varat izvēlēties atzīmēt lapu ar “patīk” vai atteikties no 
ielūguma. 
Facebook var saskarties ar apmaksātiem (sponsorētiem) ierakstiem – tas nozīmē, ka kāds ir 
samaksājis Facebook Ads (reklāmu nodaļai), lai veicinātu cilvēku pieplūdumu savai lapai. Šis ieraksts 
var parādīties jūsu lapā, un dažkārt jūs to pat nepamanāt. Visiem apmaksātajiem ierakstiem blakus ir 

https://www.facebook.com/help/1597631423793468?helpref=faq_content
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teksts “Sponsorēts”. Ja nevēlaties redzēt šādus ierakstus, jūs varat uz tiem noklikšķināt un paslēpt 
reklāmu vai pat ziņot par to (ja tajā ir nepiedienīgs saturs). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56. attēls: Apmaksāts (sponsorēts) Facebook ieraksts un iespējas paslēpt reklāmu un ziņot par to.  

 
Internetā ir sastopams tāds koncepts kā “sīkdatnes” jeb “cookies”. Tas nozīmē, ka lapa (ikviena 
interneta lapa, ne tikai Facebook) atceras, kur jūs noklikšķinājāt, apskatot šo lapu. Piemēram, ja 
internetā meklējat jaunus zābakus, nākamreiz, kad atvērsiet Facebook, redzēsiet reklāmas ar 
līdzīgiem vai tieši tiem pašiem zābakiem, kuriem uzklikšķinājāt. Tas nozīmē, ka šī sīkdatne jums seko 
uz lapu, kur pavadāt visvairāk laika, un atgādina par jūsu interesēm, šajā gadījumā – par zābakiem! 
 
Kā atzīmēt ar “patīk”, dalīties, ziņot par neatbilstošu saturu un komentēt Facebook ierakstus? 
 
Lielāko daļu Facebook ierakstu iespējams komentēt, atzīmēt ar “patīk” (vai izvēlēties starp citām 
emocijām), ar tiem var dalīties un par tiem ziņot. 57. attēlā redzams tipiska Facebook ieraksta 
ekrānuzņēmums ar visām augstākminētajām iespējām – tās var īstenot, izmantojot atzīmētās pogas. 
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57. attēls: Facebook ieraksta iespējas – dalīšanās, komentēšana, atzīmēšana ar “patīk” un ziņošana par ierakstu.  

3.2. WhatsApp 

 

Kā nosūtīt un saņemt ziņas WhatsApp? 

1. SOLIS: Noklikšķiniet Kontaktpersonas vai pabīdiet ekrānu pa kreisi, lai aplūkotu savus kontaktus. 
2. SOLIS: Izvēlieties un noklikšķiniet to kontaktpersonu, kurai vēlaties nosūtīt ziņu. 
3. SOLIS: Lai nosūtītu emocijzīmi, pieskatieties smaidīgajai sejiņai blakus ziņas laukam. Lai pārslēgtos 
atpakaļ uz tastatūru, vienkārši pieskarieties mini tastatūras ikonai, kas uzradusies smaidiņa vietā.  
4. SOLIS: Noklikšķiniet sūtīšanas ikonu ziņas lauka labajā pusē. Tas ir zaļais riņķis ar iekšā redzamu papīra 
lidmašīnu. 
 
Ja jūsu ziņa ir nosūtīta, tās malā ir redzami divi pelēki ķeksīši. Ja tiek kļūst zili, tas nozīmē, ka ziņas 
saņēmējs ir to izlasījis. 58. un 59. attēlā parādītas WhatsApp ziņu sūtīšanas iespējas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58. attēls: WhatsApp ziņas saņēmēja izvēle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59. attēls: Whatsapp ziņas rakstīšana, emocijzīmju izvelēšanās un ziņas sūtīšana.  
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Kā WhatsApp izveidot grupas čatu?  
 
1. SOLIS: Noklikšķiniet izvēles ikonu ekrāna labajā augšējā stūrī. Tā izskatās pēc trīs vertikāli 
novietotiem punktiem.  
2. SOLIS: Noklikšķiniet Jauna grupa. 

3. SOLIS: Ierakstiet grupas nosaukumu sadaļā “Grupas temats…”. 

4. SOLIS: Noklikšķiniet Tālāk ekrāna labajā augšējā stūrī. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

60. attēls: Whatsapp izvēlnes poga. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61. attēls: WhatsApp grupas čata izveide. New group (jauna grupa), Next (tālāk). 

 

 

 
5. SOLIS: Ierakstiet laukā kontaktpersonas vārdu. 

6. SOLIS: Noklikšķiniet uz personas, lai pievienotu to grupai. 

7. SOLIS: Atkārtojiet 5. un 6. soli, lai pievienotu vairāk personu. 

8. SOLIS: Noklikšķiniet Izveidot jūsu ekrāna labajā augšējā stūrī, lai izveidotu grupas čatu. 
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62. attēls: Kontaktpersonu pievienošana grupai un tās izveidošana. Create (izveidot). 

 
Kā WhatsApp nosūtīt fotogrāfijas un video? 

 
Noklikšķiniet uz pievienošanas pogas. Tā izskatās kā papīra saspraude ekrāna labajā augšējā daļā. 

1. SOLIS: Piespiediet Galerija. 

2. SOLIS: Izvēlieties kategoriju, kurā atrodas fotogrāfija, kuru vēlaties nosūtīt. 

3. SOLIS: Izvēlieties fotogrāfiju, kuru gribētu nosūtīt. 

4. SOLIS: Ja vēlaties, pievienojiet aprakstu. 

5. SOLIS: Noklikšķiniet Sūtīt. 

 

3.3. Viber 

Kā uzaicināt kontaktpersonas izmantot Viber?  
 

1. SOLIS: Savā telefonā atveriet Viber aplikāciju. 

2. SOLIS: Noklikšķiniet uz KONTAKTI sadaļas. Šī poga atrodas jūsu ekrāna augšējā daļā. Tā ļaus atvērt 

kontaktpersonu sarakstu. 

 

 

 

63. attēls: Kontaktu (Contacts) saraksts Viber aplikācijā.  
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3. SOLIS: Sava KONTAKTU saraksta augšpusē noklikšķiniet VISI. Šī iespēja ļaus redzēt visas telefona 

kontaktos esošās personas, t.sk. tās, kurām vēl nav Viber aplikācijas. 

 

 

 

 

 

 

64. attēls: Poga visu (All) Viber kontaktu izvēlei.  

 

4. SOLIS: Noklikšķiniet uz kontakta, kuru vēlaties uzaicināt. Tas atvērs jaunu logu ar jūsu kontakta 

informāciju. 

5. SOLIS: Noklikšķiniet uz violetās Uzaicināt izmantot Viber pogas. Šī poga atrodas zem jūsu 

kontaktpersonas vārda un profila attēla. Ekrāna apakšā parādīsies ielūgšanas metožu saraksts. 

 

 

 

 

 
65. attēls: Kontaktpersonu ielūgšana izmantot Viber (Invite to Viber).  

 
6. SOLIS: Izvēlieties aplikāciju, kuru izmantot ielūguma nosūtīšanai. Ielūguma nosūtīšanai jūs varat 

izmantot tērzēšanas aplikāciju, sociālos medijus, īsziņas vai e-pastu.  

7. SOLIS: Nosūtiet savu ielūgumu, izmantojot izvēlēto aplikāciju. Tajā jūsu kontaktpersonai tiks nosūtīta 

uzaicinājuma saite ar aicinājumu pierakstīties Viber, izmantojot jūsu ielūgumu.  

Kā Viber sūtīt un saņemt ziņas? 

1. SOLIS: Atveriet Viber un izvēlaties Sarakstes sadaļu  

2. SOLIS: Ja vēlaties kādam rakstīt pirmo reizi, noklikšķiniet uz plusa ikonas , kas atrodas ekrāna 
apakšējā daļā 
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VAI sarakstā atrodiet kontaktpersonu, kurai vēlaties nosūtīt ziņu  
1. SOLIS: Ierakstiet meklēšanas logā kontaktpersonas nosaukumu, kurai vēlaties nosūtīt ziņu 

2. SOLIS: Noklikšķiniet uz kontaktpersonas nosaukuma, lai sāktu jaunu saraksti 

3. SOLIS: Sarakstes lapā iespējams uzrakstīt ziņu, rakstot tekstu ziņas logā ekrāna apakšējā daļā. 

Viber atbalsta lapā sniegta šāda informācija: “Kad nosūtat Viber ziņu, jūs varat redzēt jūsu ziņas statusu, 
sākot no brīža, kad esat to nosūtījis, līdz brīdim, kad to atver saņēmējs. Zemāk aprakstīts katrs statuss. 

Noklikšķiniet sūtīšanas pogu  un ieraugiet, kā jūsu ziņa iziet cauri visiem soļiem. 

Jūsu ziņu piegādes statusu parāda ✓ blakus katrai ziņai. 

✓ - Sūta. Šis statuss parādīsies uzreiz pēc ziņas nosūtīšanas. 

✓✓ - Piegādāts. Šis statuss parādīsies, kad jūsu ziņa būs piegādāta tās saņēmēja telefonam. 

✓✓ - Skatīts. Kad jūsu saņēmējs būs izlasījis ziņu, pie tās parādīsies violeti ķeksīši. 
 
Jūsu ziņas piegādes aizkavēšanās  
Ja redzat, ka jūsu ziņa ir nosūtīta, bet vēl nav piegādāta, tam var būt šādi iemesli: 

 Saņēmējam nav izveidots savienojums ar internetu, tāpēc nevar saņemt ziņas  

  Saņēmējam ir izslēgts telefons 

  Saņēmējam ir izslēgta Viber aplikācija” 
 

Kā Viber izveidot grupu čatu?  
 

1. SOLIS:  Noklikšķiniet uz plusa pogas ekrāna apakšējā daļā  
2. SOLIS:  Noklikšķiniet uz Jauna grupa  
3. SOLIS: Izvēlieties kontaktpersonas, kuras pievienot čatam (pievienotos kontaktus redzēsiet ekrāna 
augšējā daļā)  
4. SOLIS:  Kad esat izvēlējies, noklikšķiniet ķeksīti ekrāna augšpusē. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66. attēls: Viber grupas izveide (New group). 
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5. SOLIS: Noklikšķiniet uz Pievienot dalībniekus pogas  ekrāna augšējā daļā vai pabīdiet ekrānu pa 
kreisi, lai piekļūtu čata informācijas ekrānam.  
6. SOLIS: Informācijas ekrānā uzspiediet pogu Pievienot dalībniekus (Add participants). 
  

 

 

 
7. SOLIS: No sava kontaktpersonu saraksta izvēlaties kontaktus, kurus pievienot grupai  
 
8. SOLIS: Kad esat beidzis, noklikšķiniet uz ķeksīša ekrāna augšējā daļā. 
 
Kā nosūtīt ziņu grupā?  
 
Ziņu sūtīšana grupas čatā tiek veikta tāpat kā privātas ziņas sūtīšana. 
 
Kā Viber nosūtīt attēlu? 
 
Nofotografēt un nosūtīt jaunu foto 

1. SOLIS: Atveriet Viber ziņu  

2. SOLIS: Noklikšķiniet kameras ikonu , lai uzņemtu fotogrāfiju  

3. SOLIS: Noklikšķiniet fotografēšanas pogu , lai uzņemtu fotogrāfiju  
4. SOLIS: Noklikšķiniet sūtīšanas pogu, lai nekavējoties nosūtītu fotoattēlu, vai pogu labot 

Nosūtīt fotogrāfiju no galerijas 

1. SOLIS: Atveriet Viber ziņu 

2. SOLIS: Noklikšķiniet kameras ikonu  
3. SOLIS: Izvēlaties galerijas iespēju vai apskatiet pēdējo attēlu sarakstu ekrāna apakšējā daļā  
4. SOLIS: Izvēlieties ziņu, kuru vēlaties sūtīt  
5. SOLIS: Noklikšķiniet sūtīšanas pogu, lai to nekavējoties nosūtītu, vai pogu labot 

 

3.4. Skype  

 
Kā pierakstīties Skype? 

 
1. SOLIS: Atveriet Skype un noklikšķiniet vai piespiediet Skype nosaukumu, e-pastu vai telefonu. 

2. SOLIS: Ievadiet savu Skype vārdu, e-pastu vai telefonu un izvēlieties Pierakstīties. 

3. SOLIS: Ievadiet savu paroli un nospiediet bultu, lai turpinātu. Tagad esat pierakstījies Skype. 
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Kā atrast jaunus kontaktus / dzēst un bloķēt kontaktus Skype?  

Jauna kontakta veidošana 

1. SOLIS: Izvēlieties Meklēt Skype. 

2. SOLIS: ievadiet personas, ar kuru vēlaties sazināties, vārdu, Skype vārdu vai e-pastu. 

3. SOLIS: No meklēšanas rezultātiem izvēlaties savu draugu un nokļūsiet sarunas logā. 

4. SOLIS: Uzrakstiet jūsu kontaktpersonai ziņu un nospiediet Sūtīt  pogu. 
Jūs varēsiet nosūtīt tikai līdz desmit ziņām un nosūtītās bildes būs miglainas līdz brīdim, kad viņi pieņems 
jūsu pieprasījumu. 

 
Kontakta bloķēšana: 
 
1. SOLIS: Pierakstieties Skype. 
2. SOLIS: Izvēlieties personu, kuru vēlaties nobloķēt – to var izdarīt neseno kontaktu sadaļā vai atrast 
Kontaktpersonu sarakstā un izvēlēties atbilstošo. 
3. SOLIS: Izvēlēties Bloķēt kontaktu no augšā esošā Kontaktu saraksta. 
4. SOLIS: Parādīsies ziņa ar uzrakstu “Vai jūs esat pārliecināts, ka vēlaties bloķēt [kontaktpersonas 
vārds]?”  
5. SOLIS: Noklikšķiniet Bloķēt. 

 
Dzēst kontaktu no Skype: 

  
1. SOLIS: Atrodiet kontaktpersonu, kuru vēlaties dzēst: izmantojiet Meklēt funkciju ekrāna augšējā daļā 
un ievadiet šīs personas vārdu, Skype vārdu, e-pasta adresi vai telefona numuru. Cita iespēja ir izmantot 
Kontaktu lapu vai Neseno kontaktu lapu, lai atrastu kontaktpersonu.  
 
2. SOLIS: Kreisajā pusē noklikšķiniet uz kontakta, kuru vēlaties izdzēst vai bloķēt, un tad noklikšķiniet uz 
viņu vārda labajā augšējā stūrī. Parādīsies izvēlne, kurā jānoklikšķina Skatīt profilu.  
 
3. SOLIS: Profila skatā varat izvēlēties kontakta Bloķēšanu vai Dzēšanu. Iespējams, būs jāpabīda izvēlne, 
lai to saskatītu. 
 

Kā Skype rakstīt ziņas bez zvanīšanas?  

 

1. SOLIS: Kontaktpersonu sarakstā ar dubultu klikšķi noklikšķiniet tā drauga vārdu, kuram vēlaties nosūtīt 
ziņu. 

2. SOLIS: Jūsu drauga profils tagad redzams jaunā logā. Šī loga apakšējā daļā ir teksta lodziņš. Ierakstiet 
savu ziņu šajā lodziņā un nospiediet Enter pogu, lai to nosūtītu bez maksas. Īsziņu rakstīšana Skype ir 
pamata funkcija. 
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67. attēls: Skype kontaktpersonu (contacts) saraksts un čata logs (Type a message here). 

 

Ja jūsu draugs ieraudzīs ziņu, kamēr jūs esat tiešsaistē, uz to var uzreiz atbildēt, un jums būs iespēja 

turpināt rakstisku sarunu. 

Kā piezvanīt kādam Skype? 

1. SOLIS: Kontaktpersonu sarakstā ar dubultklikšķi noklikšķiniet tā drauga vārdu, kuram vēlaties zvanīt.  

2. SOLIS: Jaunajā logā noklikšķiniet uz zvana pogas. Sāksies zvans. Jūs varat izvēlēties, zvanīt ar video 
kameru vai bez tās.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
68. attēls: Skype zvana poga (1) un video zvana poga (2).  

 
Kad nospiediet zvana pogu (ar video vai bez tā), izdzirdēsiet zvana skaņu (līdzīgu telefonam), kamēr 
Skype centīsies sazināties ar jūsu drauga datoru. Ekrānā tagad būs redzama drauga profila attēls. Zem 

1 

2 
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tā mazākā logā ir redzams jūsu kameras skats. Kad esat beidzis sarunu ar draugu (vai jūs esat beiguši 
ilgpilni skatīties viens otram acīs), varat pabeigt sarunu, nospiežot sarkano klausules pogu (Beigt 
zvanu). Jūsu zvanu un sarunu vēsture tiks saglabāta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69. attēls: video zvana logs (1) Jūsu partnera video. (2) Jūsu video. (3) Poga zvana pārtraukšanai.  

 
Ja kāds jums zvanīs, ekrānā redzēsiet zvana paziņojumu. Lai atbildētu uz zvanu, noklikšķiniet uz pogas 
Atbildēt; lai atbildētu ar video zvanu, nospiediet Atbildēt ar video; bet, ja nevēlaties atbildēt, tad 
nospiediet Atteikt. 

 
 
 
 
 
 

70. attēls: Logs, kas parādās, kad kāds jums piezvana Skype. Atbildēt (Answer), Atbildēt ar video (Answer with 

video), Noraidīt zvanu (Decline). 

 
Kā Skype pārsūtīt dokumentus?  
 

1. SOLIS: Izvēlieties kontaktpersonu vai čatu, kuram vēlaties nosūtīt dokumentu. 

2. SOLIS: Čata logā iespējams: 

 = Nosūtīt emocijzīmi 

 = Nosūtīt dokumentus 

Cita iespēja ir dokumenta ievilkšana un atlaišana Skype čata logā – tā iespējams ērti dalīties ar 

dokumentu. 

 

1 

2 

3 
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71. attēls: Iespējas dokumentu pārsūtīšanai Skype – foto, dokumenti, video, citi kontakti un emocijzīmes.  

 
 
Kā saprast Skype statusu (aktīvs, izgājis, netraucēt utt.)?  
 
Skype statuss redzams kā neliels simbols blakus kontaktpersonas profilam. Šeit ir saraksts ar katra 
simbola nozīmi, iegūts Skype Support lapā: 
 

Statuss Apraksts 

  

Pieejams 
Šis ir parastais iestatījums, kad pirmoreiz pierakstieties Skype. Jūsu kontakti var redzēt, ka 
esat tiešsaistē, un var sazināties ar jums. Ziņas jums tiks piegādātas nekavējoties. 

  

Izgājis 
Jūsu kontaktpersonas var redzēt, ka esat pierakstījies Skype, bet, iespējams, neesat pie 
datora. Jums tiks nekavējoties piegādātas ziņas, un jūsu kontaktpersonas joprojām var 
mēģināt jums zvanīt. 

  

Netraucēt 
Jūsu kontaktpersonas var redzēt, ka esat tiešsaistē, bet nevēlaties tikt traucēts. Viņi tik un tā 
var sūtīt jums ziņas un zvanīt, bet jums nebūs skaņas paziņojums. 

  

Neredzams 
Jūs visiem saviem kontaktiem izskatīsieties tā, it kā nebūtu pieslēdzies, bet joprojām varēsiet 
izmantot Skype. Tas ir labs veids, kā turpināt izmantot Skype, bet novērst, ka jūs traucē ziņas 
vai zvani no kontaktpersonām. 

  

Atslēdzies 
Automātisks statuss, kas redzams, kad esat atrakstījies no Skype. Jūs varat arī uzstādīt šādu 
statusu, noklikšķinot uz statusa ikonas un izvēloties to no piedāvātā saraksta. 
Ja neesat tiešsaistē, nevar nosūtīt ziņas vai veikt zvanus. Saņemtās ziņas būs pieejamas tad, 
kad pierakstīsieties, neatkarīgi no sūtītāja statusa. 
 
Šī iespēja nav pieejama Skype for Web versijā.  

  

Zvanu pāradresācija 
Parādās blakus kontaktpersonai, ja tā nav pieejama, bet ir uzstādījusi zvanu pāradresāciju vai 
balss ziņas. 
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Ja jūs uzstādāt zvanu pāradresāciju jūsu Skype kontā, zvanus iespējams pāradresēt uz darba, 
mājas vai mobilo tālruni gadījumos, kad nevarat uz tiem atbildēt internetā, tāpēc nekad 
nepalaidīsiet garām nevienu Skype zvanu. 
Šī iespēja ir pieejama tikai Windows vai Mac datoros. 

  

Kontakta pieprasījums  
Parādās blakus personai, kuru pievienojāt savā kontaktu sarakstā, ja joprojām gaidāt, kad tiks 
apstiprināts jūsu kontakta pieprasījums. 

  
Bloķēts 
Parādās blakus bloķētam kontaktam.  

 
 
Kā Skype izveidot grupu?  

1. SOLIS: Noklikšķiniet uz vārda vienai no personām, ar kuram vēlaties tērzēt. 

2. SOLIS: Noklikšķiniet “+” pogu galvenajā kontakta logā un nospiediet “Pievienot cilvēkus”. 

3. SOLIS: Ar dubulto klikšķi izvēlieties to cilvēku vārdus, kurus vēlaties iekļaut čatā, un nospiediet 

“Pievienot”.  

 

Kā pārbaudīt, vai mikrofons labi darbojas (Echo test call)?  

 

Lai pārbaudītu jūsu mikrofona kvalitāti, iespējams izvēlēties kontaktu ar nosaukumu “Echo sound test 

service”. Tā ir automātiska kontaktpersona, kas pieejama visiem Skype lietotājiem. Jums jāizvēlas šis 

kontakts un jāpiezvana tam. Echo persona sāks ar jums runāt un pateiks, ka pēc skaņas signāla jums 

būs pāris minūtes laika, lai kaut ko teiktu. Pēc tam šī persona atkārtos jūsu ziņu. Ja Jūs dzirdat savu 

balsi, viss ir kārtībā, bet tad, ja dzirdamas citas skaņas vai nedzirdat neko, jūsu mikrofons nedarbojas 

un zvana veikšanas gadījumā neviens jūs nedzirdēs. 
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