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1. Interneta jēdzieni
1.1 Izprotiet terminus "internets", "WWW” un "e-pasts"
Internets:
Internets ir pats nozīmīgākais datoru un elektronisko ierīču sakaru tīkls pasaulē. Internetam ir daudz
dažādu pielietojumu, kā, piemēram, elektroniskais pasts (e-pasts), failu pārsūtīšana, tērzēšana tiešsaistē.
Tomēr visvairāk to izmanto, lai piekļūtu globālajam tīmeklim (www).
WWW:
Globālais tīmeklis jeb "WWW”, arī saukts par tīmekli, ir interneta pielietojuma veids, kas ietver tīmekļa
vietnes un tīmekļa lapas, kurām var piekļūt, tīmekļa pārlūkprogrammā ierakstot attiecīgo URL.
E-pasts:
E-pasts vai elektroniskais pasts ir tāds interneta pielietojuma veids, ar kura palīdzību lietotājs var nosūtīt
elektronisku vēstuli ar tekstu, kā arī pievienot tai citu saturu, kā, piemēram, attēlus, skaņas klipus un
video. E-pasti ir ideāli piemēroti starptautiskai saziņai bez aizkavēšanās un bez maksas un tos var nosūtīt
vairākiem adresātiem.

1.2 Uzziniet par izplatītākajām tīmekļa pārlūkprogrammām
Tīmekļa pārlūkprogramma (nereti saukta vienkārši par pārlūkprogrammu) ir lietojumprogrammatūra, ko
izmanto, lai piekļūtu informācijai globālajā tīmeklī. URL, jeb katras tīmekļa lapas, attēla un video adrese,
ļauj pārlūkprogrammām iegūt un attēlot tos uz datora ekrāna, viedtālruņa vai planšetdatora.

1.

Microsoft Edge

2.

Google Chrome

3.

Mozilla Firefox

4.

Apple Safari
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1.3 Izziniet tādas tiešsaistes darbības, kā informācijas meklēšana,
iepirkšanās, mācīšanās, publicēšana, izklaide un saziņa
Pastāv ļoti daudz darbību, kas saistītas ar internetu. Dažas no izplatītākajām ir:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Informācijas meklēšana: Ar tiešsaistes meklētājprogrammu palīdzību, lietotāji var atrast
dažādus failus, tai skaitā, tīmekļa lapas, attēlus, mūziku, video un vēl daudz ko citu.
Iepirkšanās tiešsaistē: Lietu iegāde interneta veikalos no jebkuras vietas pasaulē un to
saņemšana pie jūsu durvīm.
Zināšanu apguve: ar e-apmācībām un tālmācību internets izglītības jomā ir izraisījis
revolūciju, jo arvien vairāk izglītības iestāžu piedāvā tiešsaistes kursus ar dažādiem
interaktīviem materiāliem (video un grafiskajiem materiāliem). Tiešsaistes izglītībā nozīmīgu
lomu spēlē arī tiešsaistes enciklopēdijas.
Publicēšana: Process, kura rezultātā raksti, mūzika, video un attēli tiek padarīti publiski
pieejami. Satura publicēšana tiešsaistē pēdējos gados kļuvusi populāra līdz ar sociālo mediju
parādīšanos.
Banku pakalpojumi: Komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un naudas pārskaitījumu
veikšana uz citiem bankas kontiem. Tiešsaistes bankas ir pieejamas 24 stundas diennaktī, un
gaidīt rindā nav nepieciešams.
Valsts pārvaldes pakalpojumi: Tiešsaistes izmantošana dažādiem valsts pārvaldes
pakalpojumiem, nodokļu un valsts nodevu nomaksai, balsošanai tiešsaistē bez garām
rindām.
Izklaide: Tādas aktivitātes, kā videospēļu spēlēšana, mūzikas klausīšanās, video skatīšanās.
Saziņa: Spēja sazināties rakstiskas sarakstes veidā, veikt telefona vai pat videozvanu reālajā
laikā ar interneta lietotājiem no visas pasaules.

1.4 Izziniet neaizsargātu tīklu lietošanas riskus
Mūsdienās pasaules bezvadu tīkli, kas sniedz mums iespēju saslēgties tiešsaistē, kļūst aizvien pieejamāki
publiskajā telpā - iepirkšanās centros, kafejnīcās, augstskolās un sabiedriskajās vietās. Lietotājiem jābūt
uzmanīgiem, pieslēdzoties tīklam, jo vienmēr pastāv iespēja pieslēgties tīkliem, kas var pārtvert un
nozagt tādus personas datus, kā pieteikšanās paroles un bankas datus.
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2. Tīmekļa pārlūkošana
2.1 Uzziniet, kā atvērt un aizvērt tīmekļa pārlūkprogrammu
Kā atvērt tīmekļa pārlūkprogrammu:
1. SOLIS: Atrodiet tīmekļa pārlūkprogrammas (Google Chrome) ikonu uz darbvirsmas

Attēls. Nr.1: Datora darbvirsma

2. SOLIS: Veiciet dubultklikšķi uz pārlūkprogrammas ikonas. Tādējādi tiks atvērts tīmekļa
pārlūkprogrammas logs.

Attēls. Nr.2: Tīmekļa pārlūkprogrammas sākuma ekrāns
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Kā aizvērt tīmekļa pārlūkprogrammu:
1. SOLIS: Uzklikšķiniet uz aizvēršanas pogas pārlūkprogrammas loga augšējā labajā stūrī.

Attēls. Nr.3: Tīmekļa pārlūkprogrammas sākuma ekrāns
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2.2 Uzziniet, kā atrast un rīkoties ar pārlūkošanas vēsturi un
grāmatzīmēm
Kā doties uz kādu tīmekļa lapu:
Lai dotos uz kādu tīmekļa vietni, jums jāzina tās "URL” - parasti saukts par tīmekļa adresi. "URL - tīmekļa
adrese” ir kā mājas adrese. Ja jūs kādam iedodat kādas mājas adresi, tad šis cilvēks būs spējīgs atrast šo
māju vai uzņēmumu.
1. SOLIS: Uzklikšķiniet uz adrešu joslas.
2. SOLIS: Ierakstiet URL (tīmekļa lapas adresi) un nospiediet taustiņu "Enter". Tīmekļa lapa tiks ielādēta.
1 un 2

Attēls. Nr.4: URL ierakstīšana adrešu joslā

Tīmekļa lapā jūs atradīsiet tekstu, attēlus, grafiskos materiālus, video un audio klipus. Jūs
varat atrast arī hipersaites teksta vai attēlu veidā, un, kad uz tām uzklikšķināsiet, tās jūs
nogādās uz tās pašas tīmekļa lapas citām sadaļām vai uz citu tīmekļa lapu.

Attēls. Nr.5: Teksts zilā krāsā ir hipersaite uz citu tīmekļa lapu
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Kā piekļūt pārlūkprogrammas pārlūkošanas vēsturei:
Pārlūkprogrammas pārlūkošanas vēsture ir saraksts ar iepriekš apmeklētām tīmekļa vietnēm, ko lietotājs
apmeklējis noteiktā laika periodā — tas ietver tādu informāciju, kā vietnes nosaukums un apmeklējuma
laiks.
1. SOLIS: Uzklikšķiniet uz ikonas ar 3 punktiem augšējā labajā stūrī. Parādās izvēlne.
2. SOLIS: Atrodiet opciju "Vēsture".
3. SOLIS: Atlasiet opciju "Vēsture".
1
3

2

Attēls. Nr.6: Piekļūšana pārlūkošanas vēsturei

4. SOLIS: Uzklikšķiniet uz vēlamās tīmekļa vietnes Vēstures sarakstā.

4

Attēls. Nr.7: Pārlūkošanas vēstures logs

9 | Lapa

10 | Lapa

Kā izveidot grāmatzīmi:
Grāmatzīmes, dažreiz sauktas arī par izlasi, ļauj jums saglabāt to tīmekļa lapu URL, kuras
jūs visbiežāk apmeklējat. Tas ir URL saraksts ar visbiežāk apmeklētajām tīmekļa lapām.
Izmantojot grāmatzīmju sarakstu, jūs varat atgriezties uz kādu tīmekļa lapu bez
nepieciešamības atcerēties un atkārtoti ierakstīt tās URL. Tiklīdz pievienojat kādu URL
grāmatzīmju sarakstam, tā tur paliks, līdz to noņemsiet vai rediģēsiet sarakstu.

1. SOLIS: Dodieties uz tīmekļa vietni, kurai vēlaties izveidot grāmatzīmi.
2. SOLIS: Uzklikšķiniet uz ikonas ar 3 punktiem augšējā labajā stūrī. Parādās izvēlne.
3. SOLIS: Atrodiet opciju "Grāmatzīmes".
4. SOLIS: Uzklikšķiniet uz "Saglabāt šo lapu kā grāmatzīmi...".

2

1
4
3

attēls. Nr.8: Tīmekļa lapas grāmatošana
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Kā apskatīt grāmatzīmi:
Vispirms ir nepieciešams iespējot grāmatzīmju joslu.
1. SOLIS: Uzklikšķiniet uz ikonas ar 3 punktiem augšējā labajā stūrī. Parādās izvēlne.
2. SOLIS: Atrodiet opciju "Grāmatzīmes".
3. SOLIS: Uzklikšķiniet uz "Rādīt grāmatzīmju joslu".
1

3

2

Attēls. Nr.9: Grāmatzīmju joslas iespējošana

4. SOLIS: Uzklikšķiniet uz vēlamās tīmekļa lapas grāmatzīmju joslā. Lapa tiks ielādēta.
4

Attēls. Nr.10: Grāmatzīmju izmantošana
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Kā izdzēst grāmatzīmi:
1. SOLIS: Uzklikšķiniet uz ikonas ar 3 punktiem augšējā labajā stūrī. Parādās izvēlne.
2. SOLIS: Atrodiet opciju "Grāmatzīmes".
3. SOLIS: Uzklikšķiniet uz “Grāmatzīmju pārvaldnieks".
1

2

3

Attēls. Nr.11: Grāmatzīmju pārvaldnieka atrašana

4. SOLIS: Uzklikšķiniet ar labo peles taustiņu uz grāmatzīmes, kuru vēlaties izdzēst.
5. SOLIS: Uzklikšķiniet uz "Dzēst".

1

2

Attēls. Nr.12: Grāmatzīmes dzēšana
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2.3 Uzziniet, kā saglabāt/lejupielādēt saturu datorā
Failu ir iespējams lejupielādēt vai atvērt nekavējoties, atkarībā no faila veida. Pārlūkprogrammā Google
Chrome lietotājs var noteikt mapi, kurā tiks saglabāti visi lejupielādētie faili.
Pastāv arī iespēja, ka lietotājs lejupielādes mapi var noteikt katru reizi, kad tiek lejupielādēts fails.
Google Chrome noklusējuma opcija nosaka, ka visi lejupielādētie faili tiek glabāti Lejupielāžu mapē.
Kā noteikt lejupielāžu mapi:
1. SOLIS: Uzklikšķiniet uz ikonas ar 3 punktiem augšējā labajā stūrī. Parādās izvēlne.
2. SOLIS: Noklikšķiniet uz "Iestatījumi".
1

2

Attēls. Nr.13: Iestatījumu lapas atrašana
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3. SOLIS: Dodieties uz Iestatījumu lapas apakšu un uzklikšķiniet uz "Papildu".

3

Attēls. Nr.14: Papildu opcija

4. SOLIS: Lejupielāžu sadaļā uzklikšķiniet uz "Mainīt” un izvēlieties citu mapi.
5. SOLIS: 4. solī aprakstītās darbības vietā jūs varat iespējot opciju "Jautāt, kur saglabāt ikvienu failu
pirms lejuplādēšanas", un pārlūkprogramma jums vienmēr vaicās, kur vēlaties failu lejupielādēt.

4
5

Attēls. Nr.15: Lejupielāžu atrašanās vietas nomainīšana
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Kā lejupielādēt failu:
1. SOLIS: Atrodiet faila hipersaiti tīmekļa lapā un uzklikšķiniet uz tās.
2. SOLIS: Atvērsies jauns logs, un jums tiks vaicāts izvēlēties vietu, kur failu saglabāt.
3. SOLIS: Noklikšķiniet pogu "Saglabāt".

2

1

3

Attēls. Nr.16: Faila lejupielādēšana

Kā lejupielādēt attēlu:
1. SOLIS: Uzklikšķiniet uz attēla ar labo peles taustiņu.
2. SOLIS: Parādīsies izvēlne. Uzklikšķiniet uz "Saglabāt attēlu kā...".

1

Attēls. Nr.17: Attēla lejupielādēšana
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3. SOLIS: Atvērsies jauns logs, un jums tiks vaicāts izvēlēties vietu, kur attēlu saglabāt.
4. SOLIS: Noklikšķiniet pogu "Saglabāt".

3

4

Attēls. Nr.18: Attēla saglabāšana
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2.4 Izziniet riskus satura lejupielādei no neuzticamiem avotiem
Interneta lietotājiem jābūt piesardzīgiem, lejupielādējot saturu no neuzticamiem avotiem, piemēram, no
tīmekļa vietnēm ar nelegālu saturu. Pastāv augsts risks lejupielādēt vīrusu vai programmatūru, kuras
mērķis ir kaitēt mūsu personas datiem un izplatīt personīgu informāciju - paroles un bankas kontu
numurus. Lejupielādējiet saturu tikai no vietnēm, par kuru īstumu esat pārliecināti.

2.5 Uzziniet, kā meklēt tiešsaistes informāciju
Kā doties uz tiešsaistes meklētājprogrammu:
1. SOLIS: Uzklikšķiniet uz adrešu joslas. Ierakstiet URL www.google.com.
(Piezīme Nr.1: Pastāv vēl daudz citu meklētājprogrammu bez tās, ko piedāvā Google. Taču ir
vispārpieņemts, ka šobrīd tā ir visspēcīgākā no visām citām)
(Piezīme Nr.2: Google Chrome nodrošina tiešo savienojumu ar Google meklētājprogrammu, tādēļ nav
nepieciešams apmeklēt Google meklētājprogrammas vietni - jūs varat vienkārši adrešu joslā ierakstīt
atslēgvārdus, ko vēlaties atrast)
2. SOLIS: Meklēšanas lodziņā ierakstiet atslēgvārdus informācijai, ko vēlaties atrast.
1

2

Attēls. Nr.19: Informācijas meklēšana ar Google palīdzību

Google meklētājprogramma vairumā gadījumu ieteiks dažus līdzīgus atslēgvārdus, lai palīdzētu jums ar
informācijas meklēšanu
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3. SOLIS: Parādīsies meklēšanas rezultāti, un jūs varēsiet paritināt zemāk, lai apskatītu
meklētājprogrammas atrastos rezultātus. Jūs varat uzklikšķināt uz vienas no saitēm, lai apskatītu
konkrētu tīmekļa lapu.

4

Attēls. Nr.20: Meklēšanas rezultāti

2.6 Uzziniet par tiešsaistes informācijas kritiskas izvērtēšanas/filtrēšanas nozīmīgumu
Vairums viltus ziņu tīmekļa vietnes, kas piedāvā viltus ziņas ar mērķi maldināt, dara to, lai iegūtu vairāk
klikšķu, kas tiek pasniegti kā reklāmas, lai viņi iegūtu naudu. Tāpat pastāv arī tīmekļa vietnes izklaidei,
kuras piedāvā viltus sižetus ar mērķi uzjautrināt.

2.7 Dažādu informatīvo vietņu (tiešsaistes laikraksti, tiešsaistes
bibliotēkas) izzināšana un izmantošana
2018. gada maijā piecas populārākās ar ziņām saistītas tīmekļa vietnes bija:
1.
2.
3.
4.
5.

Yahoo News - http://news.yahoo.com/
Google News - http://news.google.com/
The Huffington Post - http://www.huffingtonpost.com/
CNN - http://www.cnn.com/
The New York Times - http://www.nytimes.com/

Saskaņā ar Alexa.com, kas ir tiešsaistes portāls tīmekļa vietņu plūsmas noteikšanai, piecas populārākās
tiešsaistes bibliotēkas-enciklopēdijas ir:
1. Wikipedia – https://www.wikipedia.org
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2.
3.
4.
5.

How Stuff Works – https://www.howstuffworks.com
Encyclopedia Britannica - https://www.britannica.com/
Wolfram Math World - http://mathworld.wolfram.com/
Encyclopedia.com - https://www.encyclopedia.com/

2.8 Tiešsaistes iepirkšanās jēdziena un risku izzināšana
Kredītkartes izmantošana tiešsaistē
Iepirkšanās tiešsaistē sniedz lielisku iespēju lietotājiem iegādāties produktus pa tiešo no tiešsaistes
tirgotāja. Patērētāji atrod viņiem interesējošo produktu, apmeklējot tirgotāja tīmekļa vietni pa tiešo vai
izvēloties starp dažādiem tirgotājiem ar iepirkšanās meklētājprogrammas palīdzību, kas uzrāda viena un
tā paša produkta pieejamību un cenu pie dažādiem e-komersantiem.
Lietotājs var norēķināties pa tiešo caur tīmekļa vietni, izvēloties viņam nepieciešamās preces vai
pakalpojumus, ieliekot tos virtuālā "grozā” un izejot caur "virtuālu kasi”, kur nepieciešams ievadīt savu
vārdu, uzvārdu, adresi un kredītkartes informāciju, lai veiktu maksājumu.
Kad jūs nosūtāt savas kredītkartes informāciju, noklikšķinot uz pogas "Maksāt", šī informācija tiešsaistes
iepirkšanās tīmekļa vietnei IR jāšifrē, lai neviens nevarētu pārtvert jūsu informāciju. Tīmekļa vietne
piedāvā šifrēšanu, ja, apskatot vietnes URL, pamanāt, ka tas sākas ar https://, nevis ar http://, un ja
blakus adrešu joslai ir redzams atslēgas simbols.
Pastāv arī risks iegādāties kaut ko no viltus veikala un vēlāk uzzināt, ka šī vietne vairs neeksistē un
nekādas preces jums netiek sūtītas. Jums vajadzētu pārliecināties, ka interneta veikalam ir laba
reputācija un ka tas ir pietiekami uzticams, lai piegādātu jūsu pasūtītās preces. Pastāv daudz tīmekļa
vietnes, kurās var veikt pirkumus tiešsaistē. Kā populāri piemēri minami www.amazon.com un
www.ebay.co.uk.
Izveidojiet un pārvaldiet spēcīgas paroles
Tiešsaistes reģistrācija ir visērtākais veids, kā nodrošināt, ka, atgriežoties kādā interneta veikalā, šim
interneta veikalam ir jūs personas dati, lai jums atkārtoti nevajadzētu norādīt savu vārdu, uzvārdu, adresi
un kredītkartes informāciju. Lai izveidotu kontu, parasti nepieciešams lietotājvārds un parole. Vairumā
gadījumu lietotājvārds var būt lietotāja e-pasta adrese vai unikāls lietotāja izvēlēts vārds. Tāpat, lai
pieslēgtos kontam, būs nepieciešams ievadīt paroli. Izvēloties paroli, mēģiniet izvēlēties tādu, ko kādam
būs grūti uzminēt. Piemēram, neizmantojiet jūsu dzimšanas datumu vai jūsu laulātā vai mājdzīvnieka
vārdu. Derīgai parolei būtu jābūt vismaz 8 rakstzīmes garai un jāsatur mazie un lielie burti, cipari un
simboli, piemēram, “di4aL_Prj29!”.
E-iepirkšanās priekšrocības


E-iepirkšanās izmantošanai ir daudz priekšrocību:
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Pakalpojumi ir pieejami 24/7
Liels pieejamo preču klāsts
Detalizēta produktu informācija
Iespēja salīdzināt cenas
Tiesības atgriezt bojātas preces

2.9 Multimediju un tādu satura tīmekļa vietņu, kā YouTube, izzināšana
un lietošana
Youtube.com ir vieta, kur lietotāji var:







Meklēt un skatīties video
Izveidot personīgu YouTube kanālu
Augšupielādēt video savā kanālā
Atzīmēt ar "Patīk"/komentēt/dalīties ar citiem YouTube video
Abonēt un sekot citiem YouTube kanāliem un lietotājiem
Izveidot atskaņojumu sarakstus video organizēšanai un to grupēšanai kopā

Kā meklēt YouTube video:
1. SOLIS: Uzklikšķiniet uz adrešu joslas. Ierakstiet URL https://www.YouTube.com .
1

Attēls. Nr.21: YouTube sākumlapa
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2. SOLIS: Meklēšanas logā ierakstiet atslēgvārdus tādam video, kādu vēlaties apskatīt.

2

Attēls. Nr.22: Video meklēšana YouTube

3. SOLIS: Uzklikšķiniet uz video, lai sāktu skatīšanos.

3

Attēls. Nr.23: Rezultāti ar video, kas satur norādītos atslēgvārdus
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Kā abonēt YouTube kanālu:
Lai neapjuktu YouTube pieejamo kanālu pārpilnībā, jūs varat abonēt kanālu, ja vēlaties redzēt vairāk
satura no konkrētā kanāla. Tiklīdz jūs abonējat kanālu, jebkuri jaunie video, ko šis kanāls publicē,
parādīsies jūsu abonementu plūsmā.
1. SOLIS: Kad skatāties kāda YouTube kanāla video, uzklikšķiniet uz pogas "Abonēt”, kas atrodas
zem video.

1

2.
Attēls. Nr.24: YouTube kanāla abonēšana

3. SOLIS: Ja vēlaties saņemt paziņojumu e-pastā vai viedtālrunī, kad abonētais kanāls augšupielādē
jaunu video, jūs varat uzklikšķināt arī uz "Zvana ikonas".

4.
Attēls. Nr.25: Paziņojumu opcijas iespējošana YouTube
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3. E-pasts
3.1 E-pasta jēdzienu izzināšana
E-pasts ir metode, ar kuras palīdzību persona, izmantojot internetu, var nosūtīt informāciju no viena
datora uz otru. Šī informācija var būt teksts, attēls, audio un video. E-pasti ir ideāli piemēroti
starptautiskai saziņai bez aizkavēšanās un bez maksas un tos var nosūtīt vairākiem adresātiem.
Visām e-pasta adresēm ir standarta formāts, ko veido divas daļas, kas atdalītas viena no otras ar @
simbolu:
1.

Lietotāja ID jeb lietotājvārds ir unikāla personas identifikācija (nevar pastāvēt divi konti ar
vienādu lietotājvārdu) uz noteikta servera.

2.

Resursdatora jeb domēna nosaukums ir vieta, kurā tiek nosūtīts e-pasts. Tas attiecas uz epasta serveri, kas ir dators, kur atrodas saņēmēja e-pasta kastīte (iedomājieties to kā pasta
nodaļu, kur tiek šķirotas un uzglabātas vēstules un sūtījumi, pirms tie sasniedz savu galamērķi).
Lietotājvārds

Domēna
nosaukums

dialprojecteu@gmail.com

3.2 Uzziniet, kā izveidot e-pasta kontu
Pastāv divu veidu e-pasta konti: Uz tīmekļa resursiem balstīti un uz klienta resursiem balstīti konti.
Uz klienta resursiem balstīts e-pasts visbiežāk tiek izmantots darba apstākļos, un tas nozīmē, ka e-pasts
no e-pasta servera tiek lejupielādēts lietotnē (piemēram, Microsoft Outlook), kas atrodas lietotāja
datorā.
Uz tīmekļa resursiem balstītam e-pastam nav nepieciešama e-pasta programmatūra – e-pasta vēstuļu
skatīšanai un nosūtīšanai lietotājs var izmantot datoru, planšetdatoru vai viedtālruni ar interneta
pieslēgumu. Uz tīmekļa resursiem balstīti e-pasta konti parasti ir bezmaksas.
Šī kursa vajadzībām pats piemērotākais e-pasta konta veids būtu uz tīmekļa resursiem balstīts e-pasta
konts, no kuriem populārākā iespēja ir Gmail (bezmaksas e-pasta veids, ko piedāvā Google).
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Kā izveidot e-pasta kontu:
1. SOLIS: Dodieties uz https://www.gmail.com
2. SOLIS: Uzklikšķiniet uz pogas "IZVEIDOT KONTU".
1

2

3. SOLIS: Jūs tiksiet nogādāts uz "Google konta izveide” lapu, kur jums vajadzēs aizpildīt tur redzamos
laukus.
Jums:
a. Jāievada savs vārds un uzvārds.
b. Jāievada unikāls lietotājvārds, kāds Gmail vēl nav reģistrēts. Mēģiniet izdomāt ko tādu, ko citi
varēs uzrakstīt, jo tā būs jūsu e-pasta adreses pirmā daļa.
c. Jāievada parole. Izvēlieties tādu paroli, ko kādam būs grūti atklāt, bet viegli atcerēties jums.

Attēls. Nr.26: "Google konta izveide” lapa
4. SOLIS: Uzklikšķiniet uz pogas "Next".
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a
b
c
4

Attēls. Nr.27: Konta informācijas ievadīšana

5. SOLIS: Jūs tiksiet nogādāts uz Personas informācijas lapu, kur būs nepieciešams ievadīt personas
datus.
a. Jūsu mobilā tālruņa numuru. Šī ir neobligāta informācija, bet tā sniegs papildu drošības iespēju
gadījumā, ja tiksiet izslēgti no jūsu konta vai ja aizmirsīsiet savu paroli.
b. Papildu e-pasta adrese. Arī šī opcija nav obligāta, bet arī tā jūsu kontam sniegs papildu drošību.
c. Jūsu dzimšanas datums.
d. Jūsu dzimums
6. SOLIS: Uzklikšķiniet uz pogas "Next".

a
b
c
d

6
Attēls. Nr.28: Personas informācijas ievadīšana
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7. SOLIS: Lai varētu izmantot Google bezmaksas pakalpojumus, jums būs jāpiekrīt konfidencialitātes
noteikumiem un nosacījumiem, atlasot abas izvēles rūtiņas.
8. SOLIS: Uzklikšķiniet uz pogas "Create account".

7
8

Attēls. Nr.29: Konfidencialitātes un noteikumu lapa

9. SOLIS: Parādās Gmail sākuma ekrāns. Uzklikšķiniet uz pogas "Next".

9

Attēls. Nr.30: Gmail sākuma ekrāns
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9.

SOLIS: Gmail šobrīd piedāvā trīs dažādus skatu veidus. Šī kursa vajadzībām mēs izvēlēsimies
noklusējuma (desfault) skatu. Uzklikšķiniet uz pogas "OK".

10.

10

Attēls. Nr.31: Skata izvēles lapa

11. SOLIS: Tagad jūs varat apskatīt savu Gmail konta lapu.

Attēls. Nr.32: Jūsu Gmail konta interfeiss
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3.3 Uzziniet, kā uzrakstīt e-pasta vēstuli
Kā uzrakstīt e-pasta vēstuli:
1. SOLIS: Uzklikšķiniet uz pogas "Rakstīt".
2. SOLIS: Uzklikšķiniet uz pilnekrāna režīma pogas, lai e-pasta vēstules rakstīšanas laikā visu varētu
pārskatīt labāk un skaidrāk.

1
2

Attēls. Nr.33: Izveidojiet jaunu e-pasta vēstuli

Attēls. Nr.34: Jaunas e-pasta vēstules palielināts skats
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3. SOLIS: Ir noteikti lauki, kurus jāaizpilda, lai e-pasta vēstuli varētu pareizi nosūtīt. Tie ir:
a. Kam : E-pasta vēstules primārie adresāti.
b. Cc: Saīsinājums no carbon copy (angļu val.). Šis lauks domāts sekundārajiem adresātiem, t.i.,
personām, kuras vēlaties informēt.
c. Bcc: Saīsinājums no blind carbon copy (angļu val.). E-pasta adresāti, kas ierakstīti šajā laukā,
nav redzami citiem adresātiem.
d. Temats: Jūsu e-pasta vēstules temats vai īss, konkrēts e-pasta teksta apraksts

a
b
c
d

Attēls. Nr.35: E-pasta vēstules lauki
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3.4 Uzziniet, kā nosūtīt e-pasta vēstuli

Kā nosūtīt e-pasta vēstuli:
1. SOLIS: Pēc tam, kad jūsu ziņojums ir uzrakstīts, uzklikšķiniet uz pogas "Sūtīt", lai nosūtītu jūsu epasta vēstuli.

1

3.5 Uzziniet, kā atbildēt uz/pārsūtīt e-pasta vēstuli
Kā atbildēt uz e-pasta vēstuli:
1. SOLIS: Uzklikšķiniet uz jaunās saņemtās e-pasta vēstules.

1
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Attēls. Nr.36: Gmail iesūtne

2. SOLIS: Uzklikšķiniet uz pogas "Atbildēt".

2
Attēls. Nr.37: Atbildēšana uz e-pasta vēstuli
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3. SOLIS: Saceriet atbildes tekstu un uzklikšķiniet uz pogas "Sūtīt”.

3

Attēls. Nr.38: Atbildes e-pasta nosūtīšana
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Kā pārsūtīt e-pasta vēstuli:
1. SOLIS: Uzklikšķiniet uz saņemtās e-pasta vēstules.

1

Attēls. Nr.39: Gmail iesūtne

2. SOLIS: Uzklikšķiniet uz pogas "Pārsūtīt".

2

Attēls. Nr.40: E-pasta vēstules pārsūtīšana
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3. SOLIS: Ierakstiet e-pasta adresi, uz kuru e-pasta vēstuli jāpārsūta.
4. SOLIS: Saceriet tekstu.
5. SOLIS: Uzklikšķiniet uz pogas "SŪTĪT".

3
4
5
Attēls. Nr.41: Pārsūtāmas e-pasta vēstules nosūtīšana

36 | Lapa

3.6 Uzziniet, kā izdzēst e-pasta vēstuli
Kā izdzēst e-pasta vēstuli:
1. SOLIS: Atrodiet e-pasta vēstuli, kuru vēlaties dzēst. Uzklikšķiniet uz atkritumu tvertnes pogas un
e-pasta vēstule tiks nosūtīta uz "Miskasti".
1

Attēls. Nr.42: E-pasta vēstules dzēšana

Piezīme: Šī darbība neizdzēš e-pasta vēstuli pilnībā.
2. SOLIS: Lai izdzēstu e-pasta vēstuli pilnībā, dodieties uz dzēsto vienumu sadaļu, izvēloties opciju
"Vairāk” un tad uzklikšķinot uz pogas "Miskaste".
3. SOLIS: Izvēlieties e-pasta vēstuli, kuru nepieciešams izdzēst, uzklikšķinot uz izvēles rūtiņas blakus
vēstulei.
4. SOLIS: Uzklikšķiniet uz pogas "Neatgriezeniski dzēst".

37 | Lapa

4
3

2

Attēls. Nr.43: Neatgriezeniska e-pasta vēstules dzēšana no mapes "Miskaste”

3.7 Uzziniet, kā pievienot un lejupielādēt failu
E-pasta vēstules bez vienkāršiem teksta ziņojumiem var saturēt arī attēlu failus, audiofailus, videofailus,
saspiestus failus u.c. Šie faili tiek saukti par pievienotiem failiem vai vienkārši par pielikumiem.
Pievienotie faili ir faili, kas tiek nosūtīti kopā ar e-pasta vēstulēm. Ir svarīgi zināt, ka daži e-pasta konti
neatļauj tādu pielikumu nosūtīšanu, kā failus ar paplašinājumu .exe, jo pastāv liela iespēja, ka šādi faili ir
ļaunprātīga programmatūra (ļaunprogrammatūra).
Tāpat ir jāņem vērā arī pievienoto failu lielums. Google ierobežo izmēru līdz 25 MB, bet outlook.com un
Hotmail - līdz 10 MB. Lieli faili var pilnībā aizpildīt adresāta e-pasta kastīti, liedzot viņam vai viņai saņemt
jaunus ziņojumus. Pievienoto failu izmēra samazināšanai ir iespējams izmantot saspiešanas
utilītprogrammas.

Kā nosūtīt failu kā e-pasta vēstules pielikumu:
1. SOLIS: Uzklikšķiniet uz pogas "Rakstīt", lai izveidotu jaunu e-pasta vēstuli.
2. SOLIS: Uzklikšķiniet uz failu pievienošanas ikonas.
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1

2
Attēls. Nr.44: Faila pievienošana
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2. SOLIS: Dodieties uz mapi ar failu, kuru nepieciešams pievienot

3

Attēls. Nr.45: Pielikuma atrašana

4. SOLIS: Atlasiet failu, kuru vēlaties pievienot.
5. SOLIS: Uzklikšķiniet uz pogas "Atvērt".

4

5

Attēls. Nr.46: Pievienojamā faila ievietošana e-pasta vēstulē

40 | Lapa

5. SOLIS: Fails būs redzams kā pielikums e-pasta vēstules apakšējā daļā.

6

Attēls. Nr.47: E-pasta vēstule ar pievienotu failu

6. SOLIS: Vienā e-pasta vēstulē ir iespējams pievienot vairākus failus, atkārtojot iepriekš minētos
soļus.

7

Attēls. Nr.48: E-pasta vēstule ar diviem pievienotiem failiem
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Kā noņemt pielikumu:
1. SOLIS: Uzklikšķiniet uz "X” ikonas blakus pievienotajam failam, lai noņemtu to no pielikumiem.

1

Attēls. Nr.49: Pielikuma noņemšana
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Kā lejupielādēt e-pasta vēstules pielikumu:
Lejupielādējot pielikumu, lietotājam jābūt ļoti uzmanīgam. Nevajadzētu atvērt e-pasta vēstules, kas
sūtītas no neuzticamiem un nezināmiem avotiem, jo pastāv augsts risks, ka tās varētu saturēt
ļaunprātīgu programmatūru. Lai gan kompānijas, kas piedāvā e-pasta pakalpojumus, velta daudz pūļu
šādu e-pasta vēstuļu identificēšanai un bloķēšanai, vienmēr pastāv iespēja, ka tās nokļūs mūsu iesūtnē.
Ja tiek saņemta šāda e-pasta vēstule, lietotājam pirms tās atvēršanas vispirms vajadzētu veikt skenēšanu
ar antivīrusu programmu vai, ja lietotājs ir pārliecināts, ka e-pasta vēstule satur ļaunprātīgu failu, tā kopā
ar pielikumu nekavējoties jāizdzēš.

1. SOLIS: Savā iesūtnē atrodiet un atveriet e-pasta vēstuli ar pielikumu.

1

Attēls. Nr.50: E-pasta vēstules ar pievienotu failu atrašana
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2. SOLIS: Atrodiet pielikumu e-pasta ziņojuma apakšējā daļā.

2

Attēls. Nr.51: Pievienotā faila atrašana

3. SOLIS: Pārvietojiet peles kursoru uz pielikumu. Parādās lejupbultiņas (lejupielādes) ikona.
Uzklikšķiniet uz lejupielādēšanas pogas, lai lejupielādētu failu.

3

Attēls. Nr.52: Pielikuma lejupielādēšana
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4. SOLIS: Parādās dialoglodziņš faila saglabāšanai jūsu datorā. Atlasiet vietu, kur lejupielādēt failu,
un noklikšķiniet pogu "Saglabāt".

3

Attēls. Nr.53: Pielikuma saglabāšana konkrētā mapē
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3.8 Uzziniet, kā izveidot un lietot kontaktpersonas
Kontaktpersonu izveidošana un lietošana ir vienkāršs veids, kā ar kādu sazināties. Tā vietā, lai atcerētos
kādu e-pasta adresi, daudz ērtāks veids būtu izveidot kontaktpersonas vārdu, ko būtu vieglāk atcerēties.
Kā izveidot e-pasta kontaktpersonu:
1. SOLIS: Pārvietojiet peles kursoru uz tās personas lietotājvārda, kurš ir atsūtījis jums e-pasta
vēstuli.

1

Attēls. Nr.54: Sūtītāja informācija

2. SOLIS: Uzklikšķiniet uz opcijas "Pievienot kontaktpersonām".

2

Attēls. Nr.55: Personas pievienošana kontaktpersonu sarakstam
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3. SOLIS: Jūs redzēsiet šādu ekrānu kontaktpersonas datu ievadīšanai

Attēls. Nr.56: Kontaktpersonas datu ekrāns

4. SOLIS: Ievadiet kontaktpersonas datus un noklikšķiniet "Saglabāt".

4
Attēls. Nr.57: Kontaktpersonas datu rediģēšana

47 | Lapa

5. SOLIS: Parādīsies saglabātie kontaktpersonas dati.

Attēls. Nr.58: Saglabātie kontaktpersonas dati
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Kā nosūtīt e-pasta vēstuli kontaktpersonai no jūsu kontaktpersonu saraksta:
1. SOLIS: Uzklikšķiniet uz teksta "Kam", lai atvērtu kontaktpersonu atlases logu.

1

Attēls. Nr.59: Kontaktpersonas ievietošana

2. SOLIS: Jūs varat uzklikšķināt uz konkrētas kontaktpersonas vai atlasīt vairākas kontaktpersonas.
3. SOLIS: Tāpat jūs varat meklēt kontaktpersonu.

3

2

Attēls. Nr.60: Kontaktpersonu saraksts
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5. SOLIS: Uzklikšķiniet uz kontaktpersonas, lai to atlasītu.

4

Attēls. Nr.61: Kontaktpersonas atlase

6. SOLIS: Uzklikšķiniet uz pogas "IEVIETOT", lai ievietotu kontaktpersonas e-pasta adresi jūsu epasta vēstulē.

5

Attēls. Nr.62: Kontaktpersonas ievietošana
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5. SOLIS: Tagad kontaktpersonai vajadzētu parādīties laukā "Kam:".

Attēls. Nr.63: E-pasta vēstule ar atlasītu kontaktpersonu
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3.9 Uzziniet, kā pārmeklēt jūsu e-pasta vēstules
Būs situācijas, kad jums būs nepieciešams ātri atrast svarīgas e-pasta vēstules. Laika gaitā e-pasta
vēstules uzkrājas un aizpilda jūsu iesūtni. Ar meklēšanas opciju jūs varat vienkārši atrast e-pasta vēstuli,
ko meklējat.
Kā pārmeklēt e-pasta vēstules:
1. SOLIS: Atrodiet lauku "Meklēt vēstulēs".
1

Attēls. Nr.64: Meklēšanas lauks

2. SOLIS: Ierakstiet atslēgvārdu e-pasta vēstulei, ko meklējat, un nospiediet taustiņu "Enter". Tā var
būt e-pasta adrese, e-pasta vēstules temats, kontaktpersonas vārds vai vienkārši vārds vai frāze,
kas iekļauts e-pasta vēstules teksta galvenajā daļā.
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2

Attēls. Nr.65: E-pasta vēstules meklēšana

3. SOLIS: No parādītajiem rezultātiem atlasiet e-pasta vēstuli, ko meklējat.

3

Attēls. Nr.66: E-pasta vēstuļu meklēšanas rezultāti
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Kā veikt izvērsto meklēšanu:
1. SOLIS: Uzklikšķiniet uz lejupbultiņas lauka "Meklēt vēstulēs” labajā daļā
1

Attēls. Nr.67: Izvērstās e-pasta vēstuļu meklēšanas opcija

2. SOLIS: Aizpildiet vienu vai vairākus laukus, lai veiktu izvērstāku meklēšanu

2

Attēls. Nr.68: Gmail izvērstā meklēšana
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3.10 Uzziniet par viltus (krāpnieciskām) un nevēlamu (surogātpasta) epasta vēstuļu saņemšanas iespējamību. Esiet informēti par e-pasta
vīrusa iespējamību
E-pasta izmantošana ir noderīgs rīks mūsu ikdienas dzīvē. Tomēr var pastāvēt iespēja saņemt
krāpnieciskas e-pasta vēstules, kas mēģina nozagt jūsu personas datus. Lai uzmanītos no šīm
krāpnieciskajām e-pasta vēstulēm, jums jāzina, kā tās atpazīt.
E-pasta vēstule var būt viltus ziņa, ja:






Saņēmēja e-pasta adrese jums nav zināma.
Tajā par nelielu piepūli vai bez tās tiek solīta nauda.
Tajā tiek apgalvots, ka esat laimējuši loterijā, vai tiek piedāvātas lielas atlaides kādu produktu
iegādei.
Tajā tiek apgalvots, ka esat laimējuši bezmaksas pakalpojumus.
Tās tekstā izmantota nepareiza gramatika vai vārdi tajā ir rakstīti ar kļūdām.

Vēl viens viltus e-pasta vēstuļu veids ir e-pasta vēstules, kas nodara kaitējumu jūsu datoram. Šādās epasta vēstulēs var būt apslēpts vīruss. Vīruss var iznīcināt konkrētus failus jūsu cietajā diskā vai pārsūtīt
e-pasta vēstuli visiem, kas atrodas jūsu kontaktpersonu sarakstā.
Katrā gadījumā jūs nedrīkstat atvērt nevienu no minēto veidu e-pasta vēstulēm, un jums tās jāizdzēš
nekavējoties.
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