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Darba lapas mērķis ir strukturēt videolekcijā ietverto informāciju, izprast lietoto terminoloģiju, 
padziļināti klausīties un reflektēt par dzirdēto. Tā, kopā ar videolekciju, paredzēta vienai 
mācību stundai. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1. Skaties videolekciju un papildini trūkstošo informāciju par netiķetes noteikumiem! 

Arī sazinoties internetā ir jāievēro lietišķās sarakstes normas: 

� atbilstoša epasta adrese; 

�     

�    

�    

�    
   
Vienaudžiem var nepatikt: 

� nesaprotami vēstījumi;  

�     

�     

�        

�    
 

Ja sarunas ir.........................................................................., tad.................................................... 

Labāk tikties klātienē, nevis rakstīt, ja: 

�     

�     

�        

�      

SKATIES VIDEO! 

NODARBĪBAS MĒRĶIS: 
Pilnveidot izpratni un zināšanas par 
netiķetes nozīmi saziņā. 

ATSLĒGAS VĀRDI: 
Netiķete, lietišķā sarakste, saziņa, 
pieklājība 

NET
< Latvijas jauniešu >
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2. Izvērtē savu uzvedību, rīcību! Liec sev atzīmes 10 baļļu skalā par netiķetes noteikumu 
ievērošanu – jo biežāk ievēro noteikumu, jo augstāku atzīmi liec! 

 

 Netiķetes noteikums  Atzīme 

1 Lietišķas e-pasta adreses lietošana  

2 Atbilstoša vēstules temata norādīšana  

3 Atbilstošu atslēgas vārdu izmantošana failu nosaukumā  

4 E-vēstules sākšana ar sasveicināšanos un uzrunu  

5 Rakstīšana pilniem teikumiem, bez kļūdām  

6 Emoji nelietošana lietišķās vēstulēs  

7 Parakstīšanās e-vēstules nobeigumā  

8 “Ar cieņu” vai “cieņā” lietošana pirms paraksta e-vēstules nobeigumā  

9 Pieklājīga rakstīšana (bez lamu vārdiem un apvainojumiem)  

10 Sarunas nevis sarakstes izvēlēšanās emocionāli piesātinātās situācijās  

 

3. Ja cilvēks ir dusmīgs, agresīvs, nepieklājīgs, viņš savas emocijas tāpat pauž arī internetā. 
Izjūti četras dažādas emocijas! Klasē izveidojiet emociju kvadrātu (kvadrāta līnijas): 

Dusmas Vienaldzība 

Prieks, humors Traģisms, drāma 

 

Klasesbiedri pēc kārtas sauc dažādas situācijas, kas bieži atgadās internetā un izraisa 
nepieklājīgu, aizvainojošu reakciju, piemēram, kāds ievietojis apkaunojošu video ar Tevi, kāds 
komentāros Tevi izsmej, draudzene bez iemesla Tevi nobloķējusi u.c. Skolēni pēc kārtas uz 30 
sekundēm iekāpj katrā emociju kvadrāta daļā un mutiski pauž emocijas atbilstoši situācijai. Pēc 
uzdevuma pārrunājiet, kā atšķiras katrā kvadrātā radītās atbildes. Kādas pārdomas radās un kā 
tas var noderēt dzīvē? 

PĒC VIDEOLEKCIJAS 
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Padziļinātā nodarbība paredzēta 1-2 mācību stundām, aktualizējot skolēnu līdzšinējās 
zināšanas, radot interesi par videolekcijas tematu, padziļinot un nostiprinot iegūtās zināšanas. 
 

 
 
1. Lasi teikumus un atzīmē tos, kas attiecas un skaidro terminu “netiķete”! 

 Nosaukums ir saliktenis. Ja to izmantojam sarakstē, tas nozīmē, ka uz šo saraksti 
pieklājības normas neattiecas.  

 Nosaukums veidojas no vārdu salikuma: network (tīkls) un etiquette (etiķete).  

 Vai tā tiek ievērota vai nē ir atkarīgs no katra cilvēka izpratnes par pieklājību un cieņu 
pret citiem. 

 Tā ir interneta etiķete.  

 Tā attiecas tikai uz pilngadīgām personām. 

2. Apskati virsrakstus un raksturo netiķeti. Kā tā izpaužas? 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PIEMĒRS: 
Netiķete ir:  pareizrakstības ievērošana interneta vidē. 

Netiķete ir:  

Netiķete ir:  

Netiķete ir:  

PIRMS VIDEOLEKCIJAS  
VIDEOLEKCIJAS 
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3. Pastāsti kādu piemēru, kur skaidri redzams netiķetes pārkāpums! Kā Tu rīkojies konkrētajā 
situācijā? 

 
 
 

4. Skaties video un pabeidz teikumus! 

Nav pieklājīgi.... 

Ir muļķīgi... 

Rada problēmas... 

Nav pieņemami... 

Jācenšas.... 

5. Ieraksti trīs videolekcijā dzirdētos ieteikumus netiķetes ievērošanai, izvērtē tos un 
salīdzini tos ar savu pieredzi! 

Ieteikums Ievēroju, jo dzīves 
pieredze iemācīja 

Ievēroju, jo teorētiski 
zināju un izmantoju 

Neievēroju, 
jo nekādu ļaunumu 

tas nenodara 

    

    

    

    

 

SKATIES VIDEO! 
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6. Spēlējiet spēli “Autogrāfu medības”! Atrodi klasesbiedru, kas atbilst prasītai informācijai. 
Ieraksti viņa vārdu un pārrunā atbildi! Lai izpildītu uzdevumu, sarunājies ar sešiem 
klasesbiedriem! 

Es esmu apzināti aizvainojis 
kādu internetā. 
 
 
Vārds:  

Esmu pārtraucis 
draudzību/attiecības, 
pārstājot atbildēt un rakstīt. 
 
Vārds:  

Esmu rakstījis citiem naktī, 
zinot, ka viņi guļ un tas var 
traucēt. 
 
Vārds:  

Reizēm rakstu bezjēdzīgas 
ziņas. 
 
 
Vārds:  

Man ir savs  stils un man 
vienalga, ka citi domā, ka tas 
nav pieklājīgs. 
 
Vārds:  

Man ir daudz grūtāk satikties 
dzīvē nekā sarakstīties. 
 
 
Vārds:  

 
 
7. Saruna klasē pēc spēles: kura atbilde jūs pārsteidza visvairāk; ar kuru klasesbiedru Tu 

gribētu parunāt vairāk par doto tematu; uz kuru jautājumu bija visgrūtāk iegūt atbildi; uz 
kuru jautājumu Tev pašam bija visgrūtāk atbildēt. 

 

 

 

8. Noslēgumā uzraksti, kas no šajā nodarbībā dzirdētā, Tevi uzrunāja visvairāk. Kāpēc? 
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