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Kopsavilkums 
 
 

 

Šis pētījums ir projekta „SafeLabs“ intelektuālais rezultāts, 

kas tiek finansēts Erasmus Plus Adult Education 

programmas ietvaros. Projekta partneri ir veikuši pētījumu 

par interneta draudiem, kā arī veidiem kā tos novērst un 

drošas datorklases izveidi cilvēkiem ar intelektuālās 

attīstības traucējumiem. Šī pētījuma rezultāti tika apkopoti 

šī pārskata pirmajā daļā. 
 

Nākamie pētījuma soļi bija interviju veikšana ar 
 

ieinteresētajām pusēm. Tika organizētas tikšanās klātienē ar pasniedzējiem, treneriem, 

speciālajiem pedagogiem un personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Vienlaikus tika 

organizētas diskusijas sociālajos medijos. Daži no pētījumā dalībniekiem ir iesaistījušies aizpildot 

anketas rakstiskā formā, nevis klātienē. Diskusiju iznākums ir atrodams pārskata otrajā sadaļā. 

 

Pētījums tika veikts ar mērķi iegūt zināšanas par vajadzībām un problēmām vidē, kurā personas 

ar intelektuālās attīstības traucējumiem lieto internetu un darbojas datorklasēs. Pārskata trešajā 

daļā ir atrodami īpaši izstrādāti padomi datubāzei, kurā tiks apkopoti ieteikumi drošai darbībai 

internetā personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem. 
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1 Interneta un lietišķo avotu pētīšana par projekta tēmu 
 

Projekta partneri izpētīja interneta un citus resursus, lai atrastu informāciju par cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām un iespējamiem draudiem internetā, kā arī par tādām tēmām kā 

kiberaizsardzība un droša uzvedība internetā. Pētījumā tika iekļauta arī informācija par drošu 

datorklašu iekārtošanu, datoru uzturēšanu un drošas uzvedības noteikumiem šādās vietās. 
 

Zemāk atrodami Interneta avoti ar īsiem aprakstiem par to saturu, kā arī atslēgvārdi.  
 
 
 

 

Sociālās inovācijas centra apkopotā informācija  
 

Avots http://www.kis.gov.lv/agentura/metodiskie-materiali/ 

Valoda Latviešu 
  

Apraksts Publisko bibliotēku projekta “Trešais Tēva Dēls” ietvaros Kultūras Informācijas 

Sistēmu Centrs ir izstrādājis metodiskos norādījumus dažādām cilvēku grupām kā 

daļu no Melindas un Bila Geitsu līdzfinansētās iniciatīvas, kas domāta cilvēkiem ar 

intelektuālās attīstības traucējumiem, ar mērķi uzlabot viņu informācijas ieguves un 

lietošanas spējas. Tiesības uz šo materiālu izmantošanu kā intelektuālu īpašumu 

pārvalda valsts aģentūra - “Kultūras Informācijas Sistēmas”. Divi no šiem 2010.gadā 

radītajiem materiāliem ir pielietojami attiecībā uz doto SafeLabs projektu: 
 

 Metodiskais materiāls cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tas satur 

informāciju par to, kā jāapmāca un jāstrādā ar cilvēkiem ar ierobežotām 

spējām, kaut gan materiāls fokusējās tikai uz cilvēkiem ar redzes un kustību 

traucējumiem. Tas nesatur nodaļu, kas būtu attiecināma uz cilvēkiem ar 

intelektuālās attīstības traucējumiem. Materiāls arī nodrošina ar datoru un 

Interneta lietošanas pamatnostādnēm.


 Metodiskais materiāls darbam ar cilvēkiem, kuriem ierobežotas 

socializēšanās un saskarsmes iespējas. Šīs vadlīnijas tika veidotas bibliotēku 

darbiniekiem, kas saskaras un palīdz dažādām mērķa grupām. Materiāls nav 

tieši veltīts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bet tā derīgums atklājas, 

piemēram, informācijā par datora lietošanas, Interneta, e-pasta un skype 

izmantošanas pamatu skaidrošanu potenciālajai mērķa grupai. Tas pieņem, 

ka bibliotēkas darbiniekam, atbilstoši izietai valsts apmācību programmai,
 

zināmā mērā jābūt spējīgam strādāt ar cilvēkiem ar intelektuālās attīstības 

traucējumiem. 
  

Atslēgvārdi Pieaugušo ar īpašām vajadzībām piekļuve internetam  
 

 

Avots https://lv.wikipedia.org/wiki/Datora_piel%C4%81go%C5%A1ana_cilv%C4%93kiem_a 

r_%C4%ABpa%C5%A1%C4%81m_vajadz%C4%ABb%C4%81m 
  

Valoda Latviešu  
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Apraksts  Wikipēdijā (Wikipedia) atrodams raksts latviešu valodā ar nosaukumu “Datora  

  pielāgošana  cilvēkiem  ar  īpašām  vajadzībām”,  bet  tas  lielākoties  attiecas  uz  

  tastatūrām un citām iekārtām cilvēkiem ar redzes traucējumiem.   

Atslēgvārdi  Pieaugušo ar īpašām vajadzībām piekļuve Internetam, alternatīva komunikācija  

Avots  www.km.gov.lv/lv/doc/nozaru/biblio/dokumenti/LBPpamatnost.proj_2011.2015.pdf  

Valoda  Latviešu   

Apraksts  Galvenās vadlīnijas bibliotēku attīstīšanai 2011-2015, ka pakalpojumi cilvēkiem ar  

  īpašām vajadzībām ir pieejami 7 lielākajās Latvijas pilsētās. Galvenokārt uzsvars tiek  

  likts uz cilvēkiem ar redzes traucējumiem.   

Atslēgvārdi  Cilvēku ar īpašām vajadzībām piekļuve internetam   
    

Avots  http://old2.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/zinatne/zinatniskie_instituti/pers  

  onas_socializacijas_petijumu_instituts/monografijas/Ivans_Korniljevs_2010.pdf  

Valoda  Latviešu   

Apraksts  Teorētiskā dokumenta daļa sniedz ieskatu karjeras attīstības atbalsta sistēmā un  

  atbalsta iespējās Baltijas valstīs (Latvijā, Lietuvā un Igaunijā) cilvēkiem ar īpašām  

  vajadzībām  rehabilitācijas  periodā,  kā  arī  atspoguļo  līdzības  un  atšķirības  

  salīdzinošajā analīzē. Eksperimentālajā daļā atrodams pētījums par profesionālās  

  rehabilitācijas problēmām un to risinājumiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām  

  Latvijā, kas balstīts uz pozitīvo pieredzi kaimiņvalstīs. Vissvarīgākie secinājumi ir  

  sekojoši: galvenās barjeras iekļūšanai darba tirgū cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir  

  veselības problēmas, nespēja atrast darbu, kas atbilstu viņu vēlmēm un veselības  

  stāvoklim, nepiemērota darba vide, vakanču trūkums, grūtības, saistītas ar izkļūšanu  

  no mājām, informācijas un izglītības trūkums, motivācijas un pašnovērtējuma  

  trūkums, darba devēju neizpratne un stereotipi par personām ar īpašām vajadzībām  

  kā par “atšķirīgām no citiem” u.c., kas rada nepieciešamību ieviest atbalstu karjeras  

  attīstībai  un  profesionālās  rehabilitācijas  iespējas  tuvāk  personu  ar  īpašām  

  vajadzībām mājām.   

Atslēgvārdi  Cilvēku ar īpašām vajadzībām piekļuve internetam   
     

Avots  www.nva.gov.lv/docs/28_54d21440ecd869.92351371.pptx   

Valoda  Latviešu   

Apraksts  PowerPoint prezentācija ‘’NVA pakalpojumi jauniešiem ar īpašām vajadzībām” tika  

  izveidota 2015.gada sākumā un apraksta nodarbinātību starp jauniešiem ar īpašām  

  vajadzībām.  Prezentācija  tiek  specifiski  runāts  par  intelektuālās  attīstības  

  traucējumiem , kā arī darba atrašanas barjerām, karjeras konsultācijām u.c. Saskaņā  

  ar informāciju prezentācijā, jauniešiem ar īpašām vajadzībām tiek rekomendēts  
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mācīties valodas, datorzinības un traktortehnikas vadīšana. Tiek aprakstīti arī dažādi 

atbalsta mehānismi, t.sk. mobilitātes stipendijas, subsidētas darba vietas u.c. 
 

Atslēgvārdi Cilvēku ar īpašām vajadzībām piekļuve internetam 
 

 Avots    https://www.youtube.com/watch?v=Zb6CgYDAkKo  
 

 Valoda    Latviešu  
 

 Apraksts    Video, kas izskaidro, kā vajag apieties ar informācijas un komunikācijas ierīcēm -  
 

     uzmanīgi, nedrīkst bojāt, jāievēro tīrība, nedrīkst instalēt programmas, jāpārbauda  
 

     USB atmiņas ar antivīrusa programmām, dators jāizmanto mācīšanās nolūkiem,  
 

     nelietot nelicenzētus diskus, ja dators nedarbojas - jāinformē pasniedzējs, datorklasē  
 

     jāuzvedas klusu utt.  
 

      
 

 Atslēgvārdi    Drošība, datorklases  
 

 Avots    http://www.uzdevumi.lv/p/informatika/7-klase/datora-programmatura-7462/re-  
 

     2b4abe80-ffba-4ec4-91eb-3c90688887b2  
 

 Valoda    Latviešu  
 

 Apraksts    Vērtīgs materiāls, jo satur arī attēlus. Tas ir domāts 7.klašu skolēniem, bet ir labs arī  
 

     citām mērķa grupām.  
 

 Atslēgvārdi    (Drošības) noteikumi datorklasēs  
 

 Avots    http://www.slideshare.net/ievahaa/iekjs-krtbas-noteikumi-datorklas  
 

 Valoda    Latviešu  
 

 Apraksts    Iekšējās kārtības noteikumu datorklasēm. Piemērs izstrādāts parastā skolā. Te nav  
 

     minēts noteikts vecuma ierobežojums. Prezentācija ir viegli uztverama.  
 

 Atslēgvārdi    (Drošības) noteikumi datorklasēs  
 

 Avots    priede.bf.lu.lv/grozs/Datorlietas/word/DKNOT.DOC  
 

 Valoda    Latviešu  
 

 

Apraksts 
   

Šis dokuments attēlo iekšējās kārtības noteikumus datorklasēs vienā no Latvijas 
 

 

     
 

     Universitātes fakultātēm. Noteikumi ir sadalīti vairākās daļās: kas ir datorklašu  
 

     izmantotājs, kā piereģistrēties datorklasē un daži drošības ieteikumi (piemēram,  
 

     paroļu dalīšana u.c.), vispārējie noteikumi un darba laiks.  
 

 Atslēgvārdi    (Drošības) noteikumi datorklasēs  
 

 Avots    www.powtoon.com/embed/edKop2tQeMy/  
 

 Valoda    Latviešu  
 

 Apraksts    Jauka Powtoon programmas versija, kas orientēta uz6.klases skolēniem. Vienkārša  
 

     pamatinformācija.  
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 Atslēgvārdi    (Drošības) noteikumi datorklasēs    
 

 Avots    https://www.powtoon.com/online-presentation/eAU01oQkVUA/drosibas-    
 

     noteikumi-datorklase/    
 

 Valoda    Latviešu    
 

 Apraksts    Powtoon prezentācija/video. Vairāk strukturēts, satur informāciju par tīru darba   
 

     virsmu, klusumu, ēšanu datorklasēs utt.    
 

 Atslēgvārdi    (Drošības) noteikumi datorklasēs    
 

 
Avots 

   
http://tukumavakarskola.lv/wp- 

   
 

       
 

     content/uploads/2014/10/Droshiibas_noteikumi_darbaa_ar_datoru_un_taa_perifee   
 

     rijas_ieriiceem.htm    
 

 Valoda    Latviešu    
 

 Apraksts    Ļoti labs tests, kur students var atzīmēt, ko viņš var darīt internetā. Šis tests parāda   
 

     zināšanu līmeni par drošu Interneta lietošanu.    
 

 Atslēgvārdi    (Drošības) noteikumi datorklasēs    
 

 Avots    likumi.lv/doc.php?id=205328    
 

 Valoda    Latviešu    
 

 Apraksts    Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām    
 

 Atslēgvārdi    Intelektuālās attīstības traucējumi, datori    
 

 Avots    https://www.lattelecom.lv/majai/noderigi/piesledzies-latvija    
 

 Valoda    Latviešu    
 

 Apraksts    Valsts televīzijas un Interneta pakalpojumu sniedzējs piedāvā kursus par Interneta   
 

     lietošanu pensionāriem    
 

 Atslēgvārdi    Pensionāri, Internets    
 

 
Avots 

   
http://soclp.lv/Media/Default/SOC_REHAB_PROGR/programma%20personam%20ar 

  
 

      
 

     %20inv.pdf    
 

 Valoda    Latviešu    
 

 Apraksts    Daugavpils pašvaldībai ir sava sociālās rehabilitācijas programma “Mans spēks ir   
 

     manī”, domāta veciem ļaudīm un personām ar invaliditāti. Programmā ir ietverta   
 

     Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju apguve. Līdzīgas programmas ir pieejamas   
 

     arī citās lielākajās pašvaldībās.    
 

 Atslēgvārdi    IKT apguve    
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 Avots    http://macies.drossinternets.lv/    
 

 Valoda    Latviešu    
 

 Apraksts    Tas ir viens no labākajiem interneta portāliem ar video un patiesiem stāstiem, kas   
 

     izskaidro drošības jautājumu internetā visās iespējamās formās.    
 

 Atslēgvārdi    Drošība internetā    
 

 Avots    http://www.drossinternets.lv/upload/materiali/bukleti/rokasgramata_skolotajiem_d   
 

     rosiba_interneta_pirmais_papildinatais_izdevums.pdf    
 

 Valoda    Latviešu    
 

 

Apraksts 
   

Rokasgrāmata pasniedzējiem “Drošība Internetā”. Satur diskusijas sociālajos medijos, 
  

 

      
 

     “čatošanu”, emocionālās vardarbības tematiku utt. Te atrodami piemēri un uzdevumi   
 

     bērniem, kas palīdz izprast, kā rīkoties dažādās situācijās. Vērtīgs materiāls.    
 

 Atslēgvārdi    Droša uzvedība internetā    
 

 Avots    http://www.netsafe.lv/page/319&mode=print    
 

 Valoda    Latviešu    
 

 Apraksts    Materiālu kopums par virtuālās identitātes radīšanu - ko izvietot un ko nevajadzētu   
 

     izvietot internetā, drošība internetā.    
 

 Atslēgvārdi    Droša uzvedība internetā    
 

 Avots    http://www.sargi-sevi.lv/?id=261&sa=260    
 

 Valoda    Latviešu    
 

 Apraksts    Materiāls apraksta Top 10padomus interneta profila radīšanai un “čatam”.    
 

 Atslēgvārdi    Droša uzvedība Internetā, “čats”    
 

 Avots    www.lia.lv/drosaka_interneta_centrs/    
 

 Valoda    Latviešu    
 

 Apraksts    Net-SafeLatvia ir Latviešu Interneta Asociācijas radīts centrs, kura mērķis ir izglītot   
 

     par drošāku interneta lietošanu. Viņu tiešā Interneta vietne irwww.drossinternets.lv   
 

 Atslēgvārdi    Droša uzvedība Internetā    
 

        
 

 Avots    https://m.lattelecom.lv/par-lattelecom/jaunumi/eksperti-jauniesu-zinasanas-par-   
 

     drosu-uzvedibu-interneta-ir-nepietiekamas    
 

 Valoda    Latviešu    
 

 Apraksts    Konferencē, kas veltīta Droša interneta lietošanai bērniem, tika secināts, ka zināšanas   
 

     par bērnu vidū par interneta drošību nav apmierinošas.    
 

 Atslēgvārdi    Droša interneta lietošana    
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 Avots    https://www.sigmanet.lv/Avots/show/191       
 

 Valoda    Latviešu         
 

 Apraksts    Laba infografika par drošu uzvedību internetā.      
 

 Atslēgvārdi    Droša uzvedība internetā, infografika       
 

 Avots    http://eprasmes.lv/wp-        
 

     content/uploads/2015/08/Drosiba_interneta_eScouts_final.pdf    
 

 Valoda    Latviešu         
 

 

Apraksts 
   

Šīs pamatnostādnes ar nosaukumu “Drošība internetā” ir radītas 2015.gadā ‘’Trans 
  

 

      
 

     EScouts’’ projekta ietvaros. Apskatītie temati ir e-drošība, paroles, kredītkaršu   
 

     lietošana, personu dati Internetā, “spams”, konfidencialitāte, lietojot publiskos   
 

     datorus, vīrusi un IP tiesības.        
 

 Atslēgvārdi    Droša uzvedība internetā        
 

 Avots    http://www.drossinternets.lv/upload/materiali/stundu_plani/stundu_plans_3-   
 

     6_klasem_apdraudejumi_interneta.pdf       
 

 Valoda    Latviešu         
 

 Apraksts    Skolām ir pienākums iepazīstināt 3. līdz 6.klases skolēnus ar drošu interneta   
 

     lietošanu 40 minūšu garā prezentācijā. Šim mērķim tika radīts interneta portāls   
 

     ‘’safeinternet.lv’’. Šī materiāla pamatā ir interneta vietnes   
 

     ‘’www.safesurfingkids.com’’  saturs.  Pārrunāto  nodaļu  nosaukumi  ir  sekojoši:   
 

     ‘’Svešinieks”, līgums par drošu izmantošanu, paroles, e-pasti, kāda informācija var   
 

     tikt izpausta, tikšanās ar kādu internetā. Šis materiāls ir izmantojams kā labs pamats.   
 

 Atslēgvārdi    Droša uzvedība Internetā        
 

 Avots    http://www.drossinternets.lv/spele/       
 

 Valoda    Latviešu         
 

 Apraksts    Spēle 5-6.klašu skolēniem par drošību internetā.      
 

 Atslēgvārdi    Drošība internetā, spēle        
 

           
 

 Avots    https://www.youtube.com/watch?v=h8JPFs6aJWo      
 

 Valoda    Latviešu         
 

 Apraksts    Video jauniešiem par drošu Interneta lietošanu.      
 

 Atslēgvārdi    Drošība internetā         
 

              
   

Avots http://www.ir.lv:889/2015/4/13/uzvediba-interneta-jaapgust-tapat-ka-noteikumi-

uz-cela. 
  

Valoda Latviešu  
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 Apraksts    Šis raksts apskata nepieciešamību izzināt par drošību Internetā skolās, salīdzinot to ar   
 

     ceļu satiksmes noteikumiem.    
 

 Atslēgvārdi    Drošība internetā    
 

 Avots    http://www.consumerclassroom.eu/lv/materi%C4%81li-par-dro%C5%A1%C4%ABbu-   
 

     internet    
 

 Valoda    Latviešu    
 

 Apraksts    Īsas piezīmes par drošību internetā.    
 

 Atslēgvārdi    Drošība internetā    
 

 
Avots 

   
http://www.lsm.lv/lv/raksts/zinju-analiize/zinas/datu-droshiiba-socialajos-tiiklos-- 

  
 

      
 

     stingra-uzraudziiba-vai-pashu.a89702/    
 

 Valoda    Latviešu    
 

 Apraksts    Raksts apskata datu drošību sociālajos tīklos.    
 

 Atslēgvārdi    Drošība internetā, sociālie mediji    
 

 Avots    https://www.esidross.lv/2014/07/04/kadi-ir-informacijas-drosibas-draudi-socialajos-   
 

     tiklos-un-ka-tos-noverst/    
 

 Valoda    Latviešu    
 

 Apraksts    Raksts apraksta, kādi ir draudi sociālajos medijos/tīklos un, kā tos novērst.    
 

 Atslēgvārdi    Drošība internetā, sociālie mediji    
 

 Avots    http://epadomi.lv/gimene/drosiba/28082015-    
 

     10_padomi_berniem_kas_palidzes_but_drosak    
 

 Valoda    Latviešu    
 

 Apraksts    10 padomi, kas pamāca bērnus būt uzmanīgākiem interneta vidē.    
 

 Atslēgvārdi    Drošība internetā    
 

 Avots    www.drossinternets.lv/upload/vecaku.../kiberterorizesana_vecaki.pdf    
 

 Valoda    Latviešu    
 

        
 

 Apraksts    Šis materiāls dod padomus vecākiem un pamāca, kā izprast bērnu, kas kļuvis par   
 

     Interneta vardarbības upuri.    
 

 Atslēgvārdi    Emocionālā vardarbība internetā    
 

 Avots    https://www.youtube.com/watch?v=UVjoBnV7r9w    
 

 Valoda    Latviešu    
 

 Apraksts    Īsa YouTube video diskusija par emocionālo vardarbību Internetā    
 

 Atslēgvārdi    Emocionālā vardarbība internetā    
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 Avots    http://lpmc.lv/uploads/media/Apdraudejumi_un_atbildiba_interneta.pdf    
 

 Valoda    Latviešu        
 

 Apraksts    Materiāls  apskata  draudus  un atbildību Internetā  (daļa no  ‘’Droša Interneta   
 

     lietošana’’ projekta). Statistiskie dati par bērnu nodarbēm internetā, draudiem   
 

     internetā, dažādām vardarbības formām internetā, upuru pazīmēm utt.    
 

 Atslēgvārdi    Emocionālā vardarbība internetā, upuris       
 

 Avots    http://macies.drossinternets.lv/        
 

 Valoda    Latviešu        
 

 Apraksts    Viens no tematiem ir veltīts vardarbībai Internetā.      
 

            
 

 Atslēgvārdi    Emocionālā vardarbība internetā, upuris       
 

 Avots    http://www.netsafe.lv/page/319&mode=print      
 

 Valoda    Latviešu        
 

 Apraksts    Materiāls par emocionālo vardarbību internetā.      
 

 Atslēgvārdi    Emocionālā vardarbība internetā, upuris       
 

 Avots    https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/tiesibu-aizsardziba/nelegals-saturs-   
 

     interneta        
 

 Valoda    Latviešu        
 

 Apraksts    Kur ziņot par pretlikumīgu Interneta saturu un emocionālo vardarbību.    
 

 Atslēgvārdi    Emocionālā vardarbība internetā, upuris       
 

 Avots    http://www.tvnet.lv/zinas/kriminalzinas/587091-      
 

     pusaudzi_klust_par_santazas_upuriem       
 

 Valoda    Latviešu        
 

 

Apraksts 
   

Pēc Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) vadītājas teiktā, Latvijā 
  

 

      
 

     jaunieši (it īpaši pusaudži) bieži kļūst par šantāžas upuriem. Šādu informāciju   
 

     uzkrājusi  Bērnu  un  pusaudžu  uzticības līnija. Tāpēc VBTAI  ar  ES  Eiropas   
 

     infrastruktūras  savienošanas  instrumenta  finansējuma  atbalstu  projekta  “Net-   
 

     SafeLatvia”  ietvaros  ir  radījusi  vairākus  sociālās  reklāmas  videoklipus  un   
 

     informējošus videomateriālus, ko publicējusi sabiedrībai un skolu pasniedzējiem   
 

     Latvijā darbam ar skolēniem, informējot tos par Interneta drošības jautājumiem.   
 

 Atslēgvārdi    Šantāžas upuri starp internetu lietojošiem jauniešiem     
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Avots 
 

http://www.e-include.eu/ 
 

 
 

   
 

 Valoda  Angļu  
 

 Apraksts  E-žurnāls Inclusion Europe  
 

 Atslēgvārdi  Intelektuālās attīstības traucējumi, Eiropa, iekļaušanās  
 

         
 

       
 

 Avots  http://www.safesurfing.eu/   
 

 Valoda  Angļu, franču, itāļu, poļu, spāņu  
 

 Apraksts  Privātuma aizsardzības internets projektā  
 

 Atslēgvārdi  Privātie dati, aizsardzība internetā  
 

        
 

      
 

 Avots  https://www.mencap.org.uk/   
 

 Valoda  Angļu  
 

 Apraksts  Institūcija ar misiju uzlabot cilvēku ar mācīšanās traucējumiem un viņu ģimeņu dzīvi,  
 

   nodrošināt pieeju vietējām brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm, padomi un informācija  
 

   par nodarbinātību un izglītību, palīdzība patstāvīgās un neatkarīgās dzīves uzsākšanai.  
 

 Atslēgvārdi  Mācīšanās traucējumi, iekļaušana, padoms, attieksmes maiņa, atbalsts.  
 

       
 

     
 

 Avots  http://www.washington.edu/doit/  
 

 Valoda  Angļu  
 

 Apraksts  DOIT Centre (Disabilities, Opportunities, Internetworking, and Technology) - Attīstības  
 

   traucējumi, Iespējas, darbs tīmeklī un tehnoloģijas – paredzēts, lai iedrošinātu cilvēkus  
 

   ar attīstības traucējumiem caur tehnoloģijām un izglītību.  
 

 Atslēgvārdi  Cilvēki ar attīstības traucējumiem, iekļaušanās, informācijas tehnoloģijas, Internets,  
 

   tiešsaistes saturs, resursi.  
 

     
 

    
 

 Avots  http://powerupwhatworks.org/technology/teaching-students-disabilities-about-online-  
 

   safety  
 

 Valoda  Angļu  
 

 Apraksts  Studentu ar intelektuālās attīstības traucējumiem apmācības par drošību internet  
 

          
 

 

Atslēgvārdi 
 

Drošība internetā, klase, apmācības. 
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 Avots  http://www.mdpi.com/1999-5903/5/3/376    
 

 Valoda  Angļu   
 

 Apraksts  Interneta pieeja cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem: nevienlīdzība un  
 

   iespējas.   
 

 Atslēgvārdi  interneta lietošana, intelektuālās attīstības traucējumi, IKT.   
 

           
 

          
 

 Avots  https://www.youtube.com/watch?v=8CuL5p5Vlvw&feature=youtu.be    
 

 Valoda  Angļu   
 

 Apraksts  Kā iekļaut studentu ar intelektuālās attīstības traucējumiem datorklasēs?   
 

         
 

 

Atslēgvārdi 
 

Studenti ar īpašajām vajadzībām, datori, kursi, iekļaušana, IKT. 
  

 

    
 

          
 

         
 

 Avots  https://www.youtube.com/watch?v=2lQKndS1Zcs    
 

 Valoda  Angļu   
 

 Apraksts  Strādāšana kopā: cilvēki ar īpašajām vajadzībām un datoru tehnoloģijas.   
 

 Atslēgvārdi  Cilvēki ar īpašajām vajadzībām, datori, iekļaušana, tehnoloģija.   
 

         
 

        
 

 Avots  http://www.parentsprotect.co.uk/files/learning_disabilities_autism_internet   
 

 Valoda  Angļu   
 

 Apraksts  Mācīšanās traucējumi, autisms un interneta drošība: vadlīnijas vecākiem.   
 

 Atslēgvārdi  Internets, drošība, antisociāla uzvedība, speciālās vajadzības, vecāki, vadlīnijas.   
 

        
 

       
 

 Avots  https://www.w3.org/TR/WCAG20/   
 

       
 

 

Valoda 
 

Angļu 
  

 

    
 

 Apraksts  Interneta satura pieejamības vadlīnijas   
 

 Atslēgvārdi  Satura pieejamība, W3C, pieejami mediji, pieejama informācija, vadlīnijas.   
 

       
 

      
 

 Avots  https://www.youtube.com/user/load2learn   
 

 Valoda  Angļu   
 

 Apraksts  Satura pieejamības vadlīnijas   
 

 Atslēgvārdi  ’’Load2learn’’, satura pieejamība, pieejama informācija, vadlīnijas, mediji.   
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2 Diskusiju rezultāti sociālajos 

medijos un tikšanās 
 

 

Partneri ir izstrādājuši jautājumu kopumu personām 
ar īpašām vajadzībām un datorklašu un multimediju 
laboratoriju vadītājiem. Šo interviju mērķis bija atklāt 
problēmas, ar kādām saskaras datora un interneta 
lietotāji, veidus, kā tās risina, kā arī izzināt, kādas ir šo 
personu zināšanas par draudiem internetā. Jautājumi 
tika publiskoti partnerorganizāciju Facebook lapās un 
pārrunāti speciāli organizētu sapulču laikā. 

 

Jautājumu kopums, kas tika uzdots cilvēku ar  
intelektuālās attīstības traucējumiem atbalstošajām personālam, ir sekojošs: 

 

 Kāda veida situācijas, strādājot ar datoru vai mobilo ierīci, ir bīstamas? Vai ir tādi draudi, 
kas ir specifiski personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem? Ja ir, tad, lūdzu, 
apraksti tos.


 Vai Tu pazīsti kādu ar intelektuālās attīstības traucējumiem, kas ir vai ir bijis emocionālās 

vardarbības upuris (emocionālā vardarbība internetā, vajāšanas)?

 Kādi ir drošības noteikumi, strādājot ar datoru vai Internetā? Vai vari tos aprakstīt?


 Kāda veida informācija Tev pašam ir tik privāta rakstura, ka Tu to nekad nepubliskotu 
Internetā?


 Ko personas ar intelektuālās attīstības traucējumiem meklē Internetā, it īpaši sociālajos 

medijos?

 

Papildjautājumi: 

 

 Kāda veida interneta lietotāju uzvedība ir potenciāli bīstama?


 Vai tu izmanto programmas, kas aizsargā datora lietotāju, piemēram, vecāku 
aizsardzības programmas (ParentalControl) veida?

 Vai tu iepērcies Internetā ar kredītkarti vai iegādājies preces uz nomaksu?

 

Jautājumu kopums personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem? 

 

 Vai Tu pazīsti kādu ar intelektuālās attīstības traucējumiem, kas ir vai ir bijis emocionālās 
vardarbības (emocionālā vardarbība internetā, vajāšanas) upuris?

 Kāda veida informācija Tev pašam ir tik privāta, ka Tu to nekad nepubliskotu internetā?


 Ko personas ar intelektuālās attīstības traucējumiem meklē internetā, it īpaši sociālajos 
medijos?

 Kāda veida interneta lietotāju uzvedība ir potenciāli bīstama?


 Ar ko Tu varētu aprunāties, ja Tev rodas šaubas vai problēmas, izmantojot internetu un 
datoru?

 

Jautājumi, domāti personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem, tika izveidoti viegli 
salasāmā formā.  
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2.1 Facebook diskusijas, anketas un tikšanās klātienē 

 

Jautājumi tika publicēti partneru Facebook mājaslapās. Uz jautājumiem atbildēja šo lapu 
apmeklētāji. 

 

        Tabula 1 
 

  Apmeklējuma statistika un publikāciju apjoms    
 

   Čehija Latvija Polija  Portugāle Kopā  
 

          
 

Publikāciju skaits   4 1 9  

aptaujas 
14  

 

         
 

Apmeklētāju skaits, ko sasniedza 516 130 1478  2124  
 

   
 

ar publikāciju palīdzību         
 

          
 

Apmeklētāju, kas atvēra 12 10 99   121  
 

publikāciju (papildus avots)        
 

          
 

Komentāru skaits   3 3 39   45  
 

          
   

Lai iegūtu vairāk atbilžu un gūtu iespēju pārrunāt aktuālos jautājumus, partneri organizēja 
arī tikšanās ar ieinteresētajām pusēm (speciālo skolu pedagoģi, atbalsta personāls u.c.) un 
organizēja aptaujas internetā. 

 
Atbildes uz jautājumiem spēja izskaidrot to, cik liels ir interneta drošības apzināšanās līmenis 

un kādas ir problēmas, kuras izraisa darbs datorklasēs. 

 

1. Kāda veida situācijas, strādājot ar datoru vai mobilo ierīci, ir bīstamas? Vai ir tādi draudi, 
kas ir specifiski personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem? Ja ir, tad, lūdzu, 
apraksti tos. 

 
 Dalīšanās ar personas datiem, to uzkrāšana (un izmantošana);


 Interneta maksas pakalpojumi; situācijas, saistītas ar naudas apriti (ātrie kredīti, 

iepirkšanās tiešsaistē);
 Iepazīšanās internetā (“čats”, iepazīšanās portāli);
 Piekļuve interneta vietnēm ar apšaubāmu saturu (pornogrāfija, nacisms utt. );


 Bīstamas situācijas apdraud vienādā līmenī cilvēkus ar īpašām vajadzībām, kā arī cilvēkus 

bez tādām. Tās pašas problēmas, saistītas ar drošību internetā, skar abas cilvēku grupas;


 Pastāv īpašs risks cilvēkiem ar apziņas un izziņas traucējumiem, kam ir lielāka uzņēmība 
pret manipulācijām;

 Elektriskais nodrošinājums;
 Emocionālā vardarbība;
 Fiziskā un seksuālā varmācība.



2. Vai  Tu  pazīsti  kādu  ar  intelektuālās  attīstības  traucējumiem,  kas  ir  vai  ir  bijis 
kibervardarbība (vardarbība Internetā, vajāšanas) upuris? 

 
Jā: Polijā tikai 2 dalībnieki dalījās ar savām zināšanām - persona, kuru Facebook vietnē apvainoja 
draugs, jo iepriekš reālajā dzīvē viņiem bija radušās domstarpības; persona, kuru apvainoja ar 
vārdiem “Tu esi stulbs, resns un tu smirdi!”;  
Portugālē – seksuāla uzmākšanās un varmācība no tās pašas skolas audzēkņiem.  
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3. Kādi ir drošības noteikumi, strādājot ar datoru vai Internetā? Vai vari tos aprakstīt? 

 
 Informācija par draudiem internetā;
 Skaidrojumi, ko nozīmē vārdi vardarbība, zādzība, virtuālās attiecības;


 Jābūt kādai uzticamai personai, pie kuras cilvēks ar īpašām vajadzībām var griezties ar 

problēmām;
 Pievērst uzmanību iepirkumiem tiešsaistē;
 Kodēt maksas lapas un lapas ar apšaubāmu saturu;


 Apmācīt cilvēkus ar īpašām vajadzībām nepublicēt privāta rakstura informāciju, kā arī 

zināšanām par to, ka mēs nezinām, kas patiesībā ir persona, ar ko runājam “čatā”, 
iepazīšanās portālā utt., nepublicēt visu savu un savu draugu dzīvi Facebook portālā.

 Drošības noteikumi darbā ar savu datoru:
o Ergonomikas principu ievērošana darbā ar datoru, 
o Vispārējās tehniskās prasības iekārtām, strādājot ar datoru,  
o Vispārējās tehniskās prasības, strādājot ar datoru un elektriskām iekārtām; 

 Drošības noteikumi, strādājot ar internetu, t.sk.:
o Vispārējās minimālās programmatūras prasības, 
o Nepieciešams atjaunot aizliegumu izmantot viedtālruņu ierīces skolās; 

 Profilaktiskie pasākumi:
o Telpā vienmēr jābūt kādam no personāla! 

 
o Tehniskais aprīkojums - droša uzstādīšana, iespēja ātri atslēgt no elektrotīkla, 

ugunsdzēšamais aparāts; 
 

o Darba drošības noteikumi telpā izvietoti pamanāmā vietā un ir viegli saprotamā 
valodā.  

 Informācija par "Interneta drošības dienu" vietējā un starptautiskajā līmenī;


 Darbs ar vecākiem vismaz 4 reizes mācību gada laikā, pievēršot vecāku uzmanību 
interneta vietnēm, kuras skolēnam nevajadzētu apmeklēt;


 Video izplatīšana, regulāra atskaņošana. Izvēloties un sagatavojot video materiālus 

demonstrēšanai, svarīgi ir parādīt ne tikai aizliegumu, bet visu situāciju kopumā, skaidri 
parādot kaitīgumu un bīstamos efektus;


 Noteikumus, kas attiecas uz Internetā izvietojamo saturu, vēlams veidot viegli pieejamā 

vizuālās informācijas formā;


 Nepieciešamība uzstādīt populārāko un efektīvāko aizsardzības programmatūru darbam 
ar datoru un mobilajām ierīcēm - padomi un viegli saprotama uzstādīšanas pamācība;


 Emocionāla apziņa pateicoties aktīvai apmācībai, interaktīvajām spēlēm, mācību par 

sakarībām starp ”kāda ir rīcība’’ un “kādas ir potenciālās sekas”. Citu mācību 
priekšmetu nepieciešamība, tādu kā sociālās zinības, ētika mācību, lai izrunātu par 
vardarbību internetā un tās sekām, kas mācītu izmantot internetu atbildīgi.


 Īpašu mācību materiālu izveide - video materiāli, mācību spēles un interaktīvie līdzekļi ar 

situāciju simulācijām, ļaujot darboties (virtuālā vidē) un atklāt katras darbības sekas. 
Spēlēm jābūt vizuāli viegli uztveramām, bez apjomīgiem tekstiem un ar audio efektiem. 
Video materiāliem nav jāizvairās no vardarbības demonstrācijām, lai mācītu par reāli 
iespējamām zināmu darbību internetā sekām. Visiem materiāliem jābūt uz vietas 
pieejamiem. 
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4. Kāda veida informācija Tev pašam ir tik privāta rakstura, ka Tu to nekad nepubliskotu 
internetā? 

 
 Personības apliecības dati;
 Informācija, kas saistīta ar naudu (kredītkaršu paroles utt.);
 Informācija par manu ģimeni, manu adresi;
 Bērnu bildes;
 Informāciju par darba vietu;
 Informāciju par prombūtni no mājām;
 Informāciju par manām slimībām/veselības stāvokli;
 Pieeju informācijai (paroles, kodi);
 Fotogrāfijas, kas maldina interneta lietotājus;
 Citu cilvēku bildes bez viņu atļaujas tā publicēt, privātās fotogrāfijas.



5. Ko personas ar intelektuālās attīstības traucējumiem meklē internetā, it īpaši sociālajos 
medijos? 

 
 Brīvā laika iespējas;
 Iespējas dalīties ar fotogrāfijās un pieredzi;
 Iespēju satikt citus cilvēkus;


 Iespēju būt sabiedrības daļai. Viņi var diskutēt ar cilvēkiem Facebook vietnē. Viņi vēlas 

būt stilīgi;
 Spēlē spēles;
 Aktivitātes, saistītas ar viņu nepieciešamību socializēties - sociālie tīkli, iepazīšanās;
 Aktivitātes, saistītas ar seksuālo briedumu;
 Ātrie kredīti;
 Iespēja prezentēt sevi;
 Mūzika, filmas;
 Iespēja parunāt / dalīties ar bažām, meklēt padomu.



6. Ar ko personas ar intelektuālās attīstības traucējumiem varētu aprunāties, ja viņiem 
rodas šaubas vai problēmas, izmantojot Internetu un datoru? 

 
 Pasniedzēji, asistenti, cilvēki, kas viņus atbalsta;
 Vecāki, brāļi un māsas vai citi ģimenes locekļi;
 Neviens;
 Draugi, kolēģi;


 Neviens, jo cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem sliktāk atpazīst 

problēmsituācijas.

 

Citas problēmas, kas atklājās diskusiju laikā 

 

 Atbalsta personālam jābūt vienmēr pieejamam datorklasēs;


 Ir jāapmāca vecāki, kā sniegt pirmo palīdzību bērnam problemātiskās situācijās, kas 
saistītas ar internetu;


 Emocionālās vardarbības gadījumos (vai ja ir aizdomas, par šādu situāciju), bērnam 

(jaunietim) ir nepieciešams ziņot uzticības personai - institūcijās sociālajam darbiniekam 
vai pasniedzējam, mājās - vecākiem.


 Pastāv saskarsmes nepieciešamība ar uzticības personu, kas ir līdzās un spēj atbalstīt un 

palīdzēt problemātiskās situācijās - institūciju atbalsta personāls un vecāki; 
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 Ir nepieciešams uzlabot zināšanas par datorlietotāju aizsardzības programmām tādām kā 
piemēram, NetNannyParental un Flux.

 

Personu ar intelektuālās attīstības traucējumiem atbildes 

 

1. Ko personas ar intelektuālās attīstības traucējumiem meklē Internetā, it īpaši 
sociālajos medijos? 

 
 Klausās mūziku, skatās filmas;
 Meklē interesantas tēmas (piemēram, dzīvnieki, laikraksti);
 Meklē darbu;
 Izmanto e-pastu, Facebook vietni, iepazīšanās portālus un citus sarakstes portālus;
 Zvana citiem cilvēkiem, izmanto web-kameras.



2. Kāda veida informācija Tev pašam ir tik privāta rakstura, ka Tu to nekad 
nepubliskotu Internetā? 

 
 Informācija par veselības stāvokli;
 Mana adrese, mans telefona numurs;
 Mana personības apliecinošā dokumenta numurs;
 Informācija par manu darbu un darba adrese;
 Informācija par naudu (cik daudz es pelnu);
 Informācija par manu ģimeni, privāto dzīvi, ģimenes fotogrāfijas.

 

3. Vai Tu pazīsti kādu ar intelektuālās attīstības traucējumiem, kas ir vai ir bijis 
emocionālās vardarbības (emocionālā vardarbība internetā, vajāšanas) upuris? 

 

 Nē (Polijā, Čehijā, Latvijā);
 Jā – 33% studentu, kas piedalījās tikšanās reizē Portugālē.

 

4. Kāda veida pārējo interneta lietotāju uzvedība ir potenciāli bīstama? 

 

 Kad kāds vēlas iegūt informāciju par mani;
 Kad kāds uzvedās slikti attiecībā pret mani;
 Kad kāds smejas par mani;
 Kad kāds man aizbloķē piekļuvi vai manu profilu;
 Kad kāds piekļūst manam datoram bez manas ziņas;
 Kailfoto, apvainojoši komentāri;
 Runāšana ar svešiniekiem.

 

5. Ar ko personas ar intelektuālās attīstības traucējumiem varētu aprunāties, ja viņiem 
rodas šaubas vai problēmas, izmantojot internetu un datoru? 

 

 Asistenti;
 Vecāki, brāļi vai māsas;
 Kāds, kurš nepazīst manus vecākus;
 Draugi. 
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Papildus problēmas, ko iztirzāja personas ar intelektuālās attīstības traucējumiem: 

 

 Interneta atkarības problēmas;
 Veselības problēmas;
 Redzes problēmas, problēmas ar mugurkaulu.

 

2.2 Secinājumi 
 

Personas, kas atbalsta personas ar īpašām vajadzībām zina par riskiem, saistītiem ar 

interneta lietošanu. Daudzi no viņiem tic, ka šādas bīstamas situācijas apdraud cilvēkus ar 

intelektuālās attīstības traucējumiem tādā pašā mērā kā cilvēkus bez īpašām vajadzībām. 

Neskatoties uz to, tika atzīsts, ka cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem piemīt lielāka 

uzņēmība pret manipulāciju. 
 

Respondenti aprakstīja vairākas bīstamas situācijas, kas attiecas uz iepazīšanas portāliem, 

pornogrāfiska rakstura mājaslapām, Facebook, kredītu iespējām internetā utt. Viņi dalījās ar 

bažām, ka cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem varētu būt grūti atpazīt dažus no 

šādiem riskiem vai citu cilvēku bīstamu uzvedību internetā. 
 

Cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem apzinās vairākus informācijas veidus, no kuru 

publicēšanas internetā viņiem būtu jāizvairās, un interesanti ir tas, ka viņi min tos pašus 

informācijas veidus, ko piemin arī personas, kas ikdienā saskaras un strādā ar šādiem cilvēkiem. 

Kad persona ar īpašām vajadzībām saskaras ar problēmu internetā, svarīgi ir griezties pēc 

palīdzības pie kādas uzticības personas, kas nepazīst šī cilvēka vecākus. Daudz cilvēku ar īpašām 

vajadzībām baidās, ka viņu vecāki varētu aizbloķēt pieeju datoram. 
 

Bija diezgan grūti paskaidrot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kas ir vardarbība, it īpaši – 

emocionālā vardarbība internetā. Bija viena interesanta atbilde no sievietes ar intelektuālās 

attīstības traucējumiem, kas teica, ka: “(..)tikai slikts cilvēks var apvainot kādu”. Savukārt, uz 

jautājumu, “Kā iespējams identificēt sliktu cilvēku?”, viņa atbildēja, “tas ir katrs, kam nav 

dzīvnieka”. Attiecīgi var secināt, ka minētā persona ar īpašajām vajadzībām visticamāk, ka 

nespēs identificēt daudzus ar interneta drošību saistītos draudus. 
 

Pasniedzēji uzsvēra nepieciešamību pēc profesionāla aprīkojuma datorklasēs sekojošās 

jomās - elektrodrošība, sistēmas konfigurācijas, ergonomija u.c. Tikšanās laikā tika minētas arī 

tuvākas sadarbības iespējas ar vecākiem. 
 

Šis pētījums parāda, cik svarīga ir turpmākā darbības attīstība šajā jomā. Ir vitāli nepieciešams 

apmācīt cilvēkus ar intelektuālās attīstības traucējumiem, lai viņi būtu iepazīstināti ar drošības 

noteikumiem un zinātu, kā droši uzvesties internetā. No tehniskā viedokļa ir nepieciešams 

nodrošināt datoraizsardzību un piemērotus uzstādījumus drošai sērfošanai internetā. 
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3 Rekomendācijas Datubāzes projektam 
 
 

Datubāzes projekts un tā īstenošana ir nākamais SafeSurfing 

projekta solis. Tas būs daļa no SafeLabs projekta 

portāla(www.safelabs.eu). 
 

Problēmas un draudi, kas tika aprakstīti šajā dokumentā, tiks 

izmantoti kā datubāzes ievades materiāls. Tiks izstrādāti un 

publiskoti arī iepriekš aprakstīto problēmu risinājumi un padomi. 

 
 

Kā jau iepriekš tika minēts, ir nepieciešams ne tikai tehniska rakstura, bet arī psiholoģiska 

rakstura saturs. IT speciālisti strādās kopā ar psihologiem un terapeitiem. Vairākums gadījumos 

noteikumi tiks piedāvāti pēc “ja ... - tad ...“ pieejas formā. Izvēlētiem datubāzes noteikumiem 

vajadzētu brīdināt par uzsākto darbību sekām. Būs izstrādāti apraksti algoritmu vai shēmu 

formā, kas rādīs, kā atrisināt problēmu (piemēram, ja Tu vēlies uzstādīt droši filtru 

GoogleChrome pārlūkam, tad 1.atver GoogleChrome, 2. izvēlies uzstādījumus utt.). Turklāt 

noteikumi būs piedāvāti viegli salasāmā tekstā un ar bildēm, kur vien tas būs iespējams. Būs 

iespēja arī šos noteikumus izdrukāt. 
 

Saskaņā ar partneru pētījumiem, var tikt definētas sekojošas rekomendācijas datubāzei: 
 

1. Datubāzi varēs izmantot ne tikai apmācību personāls vai pasniedzēji, bet arī vecāki; 
 

2. Vajadzētu uzstādīt efektīvu un ērtu meklētājprogrammu; 
 

3. Vietnei būtu jānodrošina abas iespējas – pieeju reglamentējošiem noteikumiem un 

apmācību materiāliem (spēļu paraugiem, video materiāliem); 
 

4. Datubāzes noteikumiem būtu jāaptver sekojošas jomas: tehniskā aprīkojuma uzstādīšana, 

datoru un mobilo ierīču droša konfigurācija, informācija par programmatūru atbalstoša 

droša interneta un datora lietošanu, datorklašu iekārtošanas padomi, privātuma 

aizsardzības noteikumi, iekļaujot Ministru kabineta noteikumus, padomi, kā atpazīt un tikt 

galā ar vardarbību, vardarbība un noziedzība internetā, psiholoģiskie padomi, emocionālās 

vardarbības palīdzība, interneta atkarība, datoru ergonomikas principi un veselības 

problēmas, ko izraisa datora lietošana; 
 

5. Internet noteikumiem būtu jāaptver t.sk. Facebook, Instagram, snapchat, iepazīšanās 

portālus, online kredītus, iepirkšanos tiešsaistē, reklāmu Internetā; 
 

6. Datubāzē būtu jāiekļauj arī sarežģītāka vārdu vārdnīca.  
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