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DATORTĪKLS

Datortīkls jeb tīkls (network) ir datoru un ar

tiem saistīto perifērijas ierīču grupa, kas

savstarpēji savienotas ar sakaru kanāliem un

kas nodrošina datņu un citu resursu kopīgas

izmantošanas iespējas vairākiem lietotājiem.



DATORTĪKLU IEDALĪJUMS

Pēc lieluma:

 Lokālais tīkls (Local Area Network – LAN)

 Teritoriālais tīkls (Wide Area Network – WAN)
 Globālais tīkls (Global Area Network – GAN)

Pēc topoloģijas: 

 Dators - Dators

 Maģistrāles tīkls

 Zvaigznes tipa tīkls

 Gredzentīkls

Pēc darbības veida:

 Klients – serveris

 Vienādranga



PĒC LIELUMA



LAN
Lokālais tīkls ir: datoru tīkls, kas izvietots nelielā teritorijā un

atrodas lietotāja pārziņā.

Parasti atsevišķos tīklam pieslēgtos datorus sauc par

darbstacijām (workstation).

Visas lokālā tīkla darbstacijas savā starpā ir savienotas ar

ātrdarbīgiem kabeļiem un nereti ir pievienotas jaudīgākam

datoram, ko sauc par serveri.



WAN
Teritoriālais tīkls ir: datoru tīkls, kas aptver ievērojami

plašāku teritoriju un izmanto vispārējās lietošanas vai

speciālus sakaru līdzekļus, kuri nodrošina iespēju

uzturēt sakarus lielos attālumos. Tajā parasti ietilpst

daudzi lokālie tīkli vai to grupas.



LIELĀKĀS ATŠĶIRĪBAS STARP LAN UN WAN 

TĪKLU VEIDIEM



GAN

 Globālais datortīkls ir:

 Atsevišķu datoru, lokālo tīklu un teritoriālo tīklu

savienjums dažādos zemeslodes kontinentos.

 Pasaules lielākais un populārākais globālais

datortīkls ir internets.



IEKŠTĪKLS (INTRANET)

Iekštīkls - datoru tīkls, kas izmanto protokolus

TCP/IP un pieder vienai organizācijai. Piekļuve

iekštīkla resursiem ir tikai šīs organizācijas locekļiem

un darbiniekiem vai arī citām pilnvarotām personām.

No nesankcionētas piekļuves iekštīklu aizsargā

ugunsmūris. Iekštīkli ir kļuvuši par strauji augošu

tīkla Internet daļu, jo tie ir lētāki un vieglāk

pārvaldāmi nekā privātie tīkli, kuros izmanto īpašus

protokolus.



IEKŠTĪKLS (INTRANET)



ĀRTĪKLS (EXTRANET)

Ārtīkls - iekštīkls ar ārējo lietotāju piekļuvi. Ārējais
lietotājs var izmantot ārtīklu tikai tad, ja viņam ir
spēkā esošs lietotājvārds un parole. Lietotāja
identitāte nosaka, kādiem ārtīkla resursiem viņam ir
atļauta piekļuve. Ārtīkli kļūst par visai populāru
līdzekli informācijas apmaiņā starp darījumu
partneriem.



ĀRTĪKLS (EXTRANET)



ATŠĶIRĪBAS STARP IEKŠTĪKLU, ĀRTĪKLU UN 

INTERNETU



PĒC TOPOLOĢIJAS



DATORS – DATORS (PSEIDOTĪKLS)

 Savā starpā var savienot divus datorus. Tā kā 

šo saslēgumu īsti par tīklu nosaukt nevar, to 

dēvē par pseidotīklu. Abus datorus savieno 

savā starpā ar speciālu kabeli.

 Parasti savienošanai netiek izmantotas tīkla 

kartes, bet gan porti (vietas, kur pieslēdz ārējās 

ierīces, piemēram, printeri).



MAĢISTRĀLES TOPOLOĢIJA

Maģistrāles tīkls sastāv no centrālās līnijas,

kurai pieslēgti visi datori: darba stacijas un

serveris. Savulaik šī tehnoloģija tika plaši

izmantota, pateicoties nelielajam kabeļu skaitam

un garumam, kā arī datu pārraides ātrumam.

Maģistrāles slēgumā visi datori ir savstarpēji

savienoti un “dzird” visus tīklā raidītos

paziņojumus.



MAĢISTRĀLES TOPOLOĢIJA

mūsdienās šo tīkla topoloģiju plaši nelieto



MAĢISTRĀLES TOPOLOĢIJA

Priekšrocības:

 lēts kabelis un spraudņi;

 vienkārša uzstādīšana (jebkurā brīdī darba staciju pie tīkla var 
pieslēgt vai atslēgt no tā, nepārtraucot visa tīkla darbu);

 darba stacijas ar informāciju var apmainīties bez servera 
starpniecības.

Trūkumi:

 kabeļa pārtrūkšanas gadījumā no ierindas iziet viss tīkls;

 grūti noteikt kabeļa bojājuma vietu;

 ierobežots kabeļa garums, kā arī pieslēdzamo staciju skaits;

 iespēja nesankcionēti pieslēgties tīklam, jo ir ļoti vienkārši tīklā 
ievietot kādu starpposmu.



ZVAIGZNES TOPOLOĢIJA

Zvaigznes topoloģijā visi tīklā ieslēgtie datori ir

savienoti ar centrmezglu (hub), kas nodrošina

kopējo savienojumu tā, lai katrs dators var

apmainīties ar informāciju ar jebkuru citu tīkla

datoru.



TOPOLOĢIJA ZVAIGZNE

Visplašāk lietotā datortīkla topoloģija



ZVAIGZNES TOPOLOĢIJA

priekšrocības:

 kabeļa bojājums rada problēmas tikai vienam datoram un neietekmē pārējā 
tīkla darbu;

 viegli pieslēgt jaunu datoru, jo tas ir jāpieslēdz tikai centrmezglam;

 drošs aizsardzības mehānisms pret nesankcionētu piekļūšanu (iespējama 
centralizēta tīkla vadība un uzraudzība);

 liels datu pārraides ātrums no darba stacijas līdz serverim.

Trūkumi:

 ja centrmezgls neatrodas slēguma vidū, bet malā, darba staciju 
pievienošana var kļūt apgrūtināta un sadārdzināties;

 ja informācijas apmaiņa starp darba staciju un centrmezglu notiek ātri, tad 
starp atsevišķiem datoriem tā var notikt lēnāk;

 visa tīkla jauda ir atkarīga no centrmezgla jaudas;

 centrmezgla bojājums aptur visu tam pieslēgto staciju sakarus, jo bez tā 
palīdzības atsevišķas darba stacijas nevar kontaktēties.



GREDZENA TOPOLOĢIJA

Šajā slēgumā visas darba stacijas un serveris ir

savienoti cits ar citu gredzena veidā. Tīkla

paziņojumi tiek nodoti no viena datora uz otru.

Datori viens otram nodod marķieri, kas norāda

aktīvo (raidošo) datoru. Darba stacijas saņem

datus, analizējot ziņojuma adresi. Bieži vien riņķa

topoloģiju realizē, izmantojot zvaigznes slēgumu,

tas ir, noslēpjot riņķi centrmezglā.



TOPOLOĢIJA GREDZENTĪKLS

Lieto, kur nepieciešama īpaši laba noturība pret

bojājumiem



GREDZENA TOPOLOĢIJA

Priekšrocības:

 tā kā informācija tīklā cirkulē pa riņķi starp virknē saslēgtiem 
datoriem, tad būtiski samazinās piekļūšanas laiks datiem;

 nav kopējā tīkla garuma ierobežojuma, jo noteicošais ir 
attālums starp diviem datoriem.

Trūkumi:

 datu pārraides laiks palielinās proporcionāli gredzenā 
savienoto datoru skaitam;

 datu pārraidē ir iesaistīta katra darba stacija. Ja nelieto 
speciālus pārejas savienojumus, vienas darba stacijas 
iziešana no ierindas var paralizēt visu tīklu;

 ai šādam tīklam pievienotu jaunu datoru, tīkla darbība uz 
laiku ir jāpārtrauc.



PĒC DARBĪBAS VEIDA



KLIENTS

 Datori, kuri noteikti satur ierīci, kas nodrošina 

pievienošanos tīklam, piemēram:

 Tīkla karti

Modemu



SERVERIS

Serveris (server) ir dators, kas nodrošina

klientiem (citiem tīkla datoru lietotājiem)

koplietošanas pakalpojumus, piemēram:

 pieeju koplietošanas datnēm (datņu serveris);

 izdruku veikšanu uz speciālā tīkla printera (drukas

serveris);

 sakaru servisus, piemēram, e-pastu (e-pasta

serveris) un piekļuvi internetam (komunikāciju

serveris).



SERVERIS

Parasti serverim ir speciāla tīkla

operētājsistēma, piemēram, MS Windows Server

2008 vai Linux.



VIENĀDRANGA DATORTĪKLS

Vienādranga tīkls (Peer-to-peer network "P2P")

ir datortīkls, kurā katrs dators var darboties gan

kā klients, gan kā serveris vai arī veikt abas šīs

funkcijas. Datori šāda veida tīklā spēj sazināties

savā starpā tieši, neizmantojot centrālo serveri.



KLIENTS-SERVERIS

Klienta-servera tīkla arhitektūra ir savā ziņā

pretstats P2P. Te ir viens vai vairāki serveri,

kuriem pieslēdzas salīdzinoši liels daudzums

klientu. Šajā tīkla arhitektūrā ir salīdzinoši viegli

nodrošināt lietotāju autentifikāciju. Savukārt, ja

klientu skaits palielinās ļoti strauji, palielinās

slodze uz serveriem un tīkls zaudē efektivitāti,

P2P šī problēma tik ļoti neskar



LEJUPIELĀDE UN AUGŠUPIELĀDE

Strādājot datortīklā, lietotāji gan saņem, gan
nosūta datnes.

Lejupielāde (download) ir datnes pārsūtīšana
datortīklā no cita datora, piemēram, no servera uz
lietotāja datoru.

Datņu lejupielāde lietotāja datorā notiek arī globālā
tīmekļa lapu vai e-pasta vēstuļu apskates laikā.

Dažkārt lejupielādētie dati tiek glabāti datorā tikai
īslaicīgi, piemēram, atskaņojot audio vai video tieši
no interneta.

Augšupielāde (upload) ir datu pārsūtīšana
datortīklā no lietotāja datora uz citu datoru,
piemēram, uz serveri.



DATU PĀRRAIDES MĒRVIENĪBAS

Datu pārraides ātrums nosaka informācijas 
apjomu, kas tiek pārraidīts noteiktā laika vienībā.

Datu pārraides ātruma mērīšanai parasti izmanto 
mērvienību biti sekundē (bits per second – bps).

Lieto arī lielākas mērvienības, piemēram:

 kilobiti sekundē – Kbiti/s, Kb/s vai Kbps (1 Kbps = 1 
000 bps);

 megabiti sekundē – Mbiti/s, Mb/s vai Mbps (1 Mbps = 
1 000 Kbps = 1 000 000 bps). 



DATORTĪKLA TEHNIKA



TĪKLU VEIDOJOŠIE FIZISKIE ELEMENTI

 Datoru tīklā var izdalīt aktīvos un pasīvos elementus.

 Aktīvie elementi saņem un noraida datu paketes, kā arī
aktīvi piedalās datu apmaiņas procesā. Aktīvās iekārtas
ir:
 tīkla adapteri, kas atrodas datorā un ir informācijas raidītāji

un tās saņēmēji;

 Centrmezgli (hub), komutatori (switch) un maršrutētāji
(router), kas kalpo tam, lai no raidītāja informāciju nosūtītu
adresātam.

 Pasīvie komponenti ir kabeļi un to savienojumi, kas
nodrošina, ka signāls no vienas aktīvās iekārtas nonāk
citā. Bezvadu tīkliem kabeļi nav nepieciešami.



KABEĻI
Kabeļus izmanto, lai savā starpā savienotu

datorus un citas tīkla komponentes (centrmezglus,
tīkla printerus u. c.).

Pārsvarā izmanto trīs tipu kabeļus:
 koaksiālos (vēsturiska nozīme) - sastāv no centrālā

vara vada un ārējā ekrāna, starp kuriem atrodas
izolējošs materiāls;

 vītā pāra (izplatītākā tehnoloģija) - sastāv no diviem
savstarpēji savītiem izolētiem vara vadiem;

 optiskos (lieto galvenokārt lieliem attālumiem) - sastāv
no diviem vadiem, no kuriem katrs var pārraidīt datus
tikai vienā virzienā. Gaismas stars optiskajā šķiedrā
tiek raidīts ar lāzera vai gaismas diodes palīdzību.









MODEMS

Lai pieslēgtu atsevišķu datoru vai nelielu 

datortīklu pie interneta, bieži savienojuma 

veidošanai starp datoru un sakaru kanālu 

izmanto modemu.

Modems (modem) ir speciāla ierīce, kas ļauj 

datoram pārraidīt un saņemt datus pa sakaru 

kanāla līnijām, atbilstoši pārveidojot signālus.



MODEMU VEIDI

Eksistē vairāki modemu veidi, piemēram:

 balss frekvenču joslas modems, ko izmanto 

pieslēgšanai parastajām tālruņa līnijām. Šādu 

modemu datu pārraides ātrums parasti ir 56 Kb/s. 

Modems var būt atsevišķa ierīce, datorā 

ievietojama paplašinājuma karte vai integrēts 

pamatplatē: 



MODEMU VEIDI

 kabeļmodems, ko izmanto 
pieslēgšanai kabeļtelevīzijas 
līnijām un kas nodrošina 
platjoslas pieslēgumu 
internetam: 

 ADSL modems, ko izmanto 
pieslēgšanai digitālajām 
tālruņa līnijām un kas 
nodrošina platjoslas 
pieslēgumu internetam: 



MODEMU VEIDI

 mobilais modems, ko 
izmanto pieslēgšanai mobilā 
tālruņa līnijām un kas 
nodrošina platjoslas 
pieslēgumu internetam: 

 satelīta modems, ko 
izmanto pieslēgšanai 
satelīta antenai un kas 
nodrošina platjoslas 
pieslēgumu internetam:



MARŠRUTĒTĀJS (ROUTER)

Bieži vien lokālo tīklu nākas pieslēgt globālajiem 
tīkliem (piemēram, internetam) vai arī apvienot 
vairākus attālinātus lokālos tīklus, izmantojot 
globālos tīklus. Šim nolūkam izmanto maršrutētājus. 
Maršrutētājam parasti ir viens vai vairāki porti, kas 
paredzēti gan lokālo, gan globālo tīklu pieslēgšanai. 
Maršrutētājs nodrošina pakešu komutāciju un 
filtrāciju, kā arī datu kodēšanu un dekodēšanu.

Ļoti būtiska maršrutētāja sastāvdaļa ir tā 
konfigurēšanas programmatūra. Ar tās palīdzību 
maršrutētāju konfigurē darbam, noteic tā stāvokli, 
noslodzi utt.





MARŠRUTĒTĀJS (ROUTER)



CENTRMEZGLI(HUB)

 Ierīce, kas izpilda dažādu ierīču kopīga 

savienojuma punkta funkcijas zvaigžņtīklos. 

Centrmezglu izpildāmo funkciju diapazons var 

būt visai plašs - no vienkāršas datu 

pārsūtīšanas starp datoru tīkla ierīcēm līdz 

datu apmaiņas nodrošināšanai starp dažāda 

tipa tīkliem, strādājot tilta režīmā.





CENTRMEZGLI(HUB)



KOMUTATORS(SWITCH)

Komutators ir ierīce, kas spēj analizēt tīkla 

pakešu saturu un nosūtīt paketi tieši adresātam, 

nevis visām tīklā saslēgtajām stacijām, kā to dara 

centrmezgls. Izmantojot komutatoru, ievērojami 

palielinās tīkla ražība.



INTERNETS



INTERNETS

Tīkls Internet jeb internets (Internet) ir pasaules

lielākais datortīkls, kas sastāv no miljoniem

privāto, valsts, akadēmisko un uzņēmumu

tīkliem. Atsevišķu tīklu mijiedarbība tiek īstenota,

izmantojot protokolu TCP/IP.



INTERNETS FIZISKI SASTĀV NO:

 lietotāja personālajiem datoriem ar interneta
pārlūkprogrammām, kurus dēvē par klientiem
(client);

 savienojumiem (connection) ar interneta
pakalpojumu sniedzējiem IPS (Internet Service 
Provider);

 speciāliem datoriem – resursdatoriem jeb
serveriem, kuros glabājas informācija;

 maršrutētājiem (routers) un komutatoriem
(switches), kas virza informācijas plūsmu.



INTERNETA PROTOKOLS

Interneta protokols (Internet Protocol – IP) ir
metode, ar kuras palīdzību dati internetā tiek
pārsūtīti no viena datora uz otru.

Katru datoru, kas ir pieejams internetā, sauc par
resursdatoru (host). Šādam datoram ir vismaz
viena IP adrese, kas ir unikāla un tādējādi atšķir to
no citiem datoriem. Saņemot vai nosūtot datus,
piemēram, e-pasta vēstuli, tīmekļa lappusi vai
vienotā resursu vietrāža (URL) pieprasījumu, tas
tiek sadalīts mazākos gabaliņos, kurus sauc par
paketēm (packet).



TCP PROTOKOLS

Interneta protokols ietver sevī TCP

protokolu (Transmission Control Protocol).

TCP ir savienojumu protokols, kurš glabā

nepieciešamo informāciju, lai visas paketes

nokļūtu pie adresāta un pēc tam tiktu atkal

apvienotas



TCP/IP

(TRANSMITTION CONTROL PROTOCOL/

INTERNET PROTOCOL)

Visa informācijas apmaiņa internetā notiek tikai ar abu
– IP un TCP – protokolu palīdzību, tāpēc ir pieņemts lietot
kopēju apzīmējumu TCP/IP.

Saskaņā ar šo protokolu informācija tiek sadalīta mazās
paketēs un pārraidīta.

Līdz saņēmējam informācija var nonākt pa dažādiem
ceļiem un jauktā secībā.

Saņemšanas galapunktā visas paketes tiek saliktas
pareizā secībā.

Pārbauda vai kāda pakete nav pazudusi vai bojāta.



DATORA ADRESĀCIJA

Datoru adresācijai tīklā Internet tiek izmantotas
divu veidu adreses:

 IP adrese – skaitliska adrese, kura sastāv no
četriem skaitļiem, kuri viens no otra ir atdalīti ar
punktiem. Katra skaitļa vērtība var būt robežās no
0 līdz 255.

piemēram, 192.168.1.10

 Vārdiskā (DNS, Domain Name System) adrese tiek
lietota, lai norādītu tīklā internet konkrētu serveri,
to ir vieglāk iegaumēt nekā skaitlisko adresi.



VĀRDISKĀ ADRESE

Lai nodrošinātu domēnu nosaukumu

unikālumu, ir izveidota domēnu nosaukumu

sistēma (Domain Name System – DNS). Šī

sistēma ir hierarhiska – katrs tās līmenis tiek

saukts par domēnu.



VĀRDISKĀ ADRESE

Hierarhijas augšējā slāņa domēnu nosaukumus

var iedalīt divās grupās:



VĀRDISKĀ ADRESE

1. grupa – pēc nozaru 
principa, izmantojot to 
angliskos trīs burtu 
saīsinājumus, piemēram:

 izglītība – edu
(education);

 valsts iestādes – gov
(government);

 bizness – com
(commercial);

 militārs – mil (military);

 organizācijas – org
(organizations) u. c.;

2. grupa – pēc valsts, 
izmantojot to starptautisko
divu burtu kodu, 
piemēram:

 lv (Latvija);

 lt (Lietuva);

 ee (Igaunija);

 se (Zviedrija);

 uk (Lielbritānija) u. c.



TĪKLA INTERNET PAKALPOJUMA VEIDI



VISPASAULES TĪMEKLIS

Vispasaules tīmekli
WWW (World Wide Web)
veido lappuses, kas
ietver sevī visdažādāko
informāciju: tekstu,
attēlus, videoklipus,
skaņu, datu ievades un
izvades formas.

Tīmekļa lappuses
saīsināti mēdz saukt arī
par Web lapām.



ELEKTRONISKAIS PASTS

Elektroniskais pasts (electronic mail, email

vai messaging) ir pats izplatītākais un visbiežāk 

lietotais pakalpojuma veids. Saīsināti to apzīmē 

ar e-pasts.



ELEKTRONISKAIS PASTS

Priekšrocības:

 ātra ziņojuma nodošana jebkurai personai jebkura valstī 

pasaulē. E-pasta vēstules nosūtīšana ir gandrīz tūlītēja, 

neatkarīgi no tā, vai saņēmējs atrodas blakus telpā vai otrā 

pasaules malā;

 lēts un efektīvs komunikāciju veids. Nosūtot parastu vēstuli 

daudziem cilvēkiem ir jāmaksā noteikta cena par katru 

nosūtāmo vēstuli. 

 lietotāji var apmainīties arī ar elektroniskiem dokumentiem, 

sūtīt video un audio informāciju kā arī sadarboties savā starpā;

 iespēja izmantot adresātu sarakstu;

 iespēja vienu vēstuli nosūtīt vairākiem adresātiem vienlaicīgi;

 iespēja izmantot ziņojumu pārvaldības rīkus.



ELEKTRONISKAIS PASTS

Trūkumi:

 lai saņemtu e-pastu, nepieciešams dators, kas pievienots 

internetam;

 diezgan nedrošs, jo e-pasts glabājas serverī, kur to 

iespējams izlasīt;

 e-pastam pievienoti faili jeb piesaistnes var saturēt 

datorvīrusus;

 kļūdas un paviršība e-pasta lietošanā;

 e-pasta pārslodze surogātpasta (spamming) dēļ.

Surogātpasts ir e-pasts, kas tiek sūtīts ne tikai konkrētiem 

nepazīstamiem adresātiem, bet arī interešu kopām (grupām) 

bez to piekrišanas ar mērķi izplatīt komerciālu, reliģisku vai 

cita veida informāciju pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam. 



FAILU PĀRRAIDE FTP

FTP serviss ļauj nosūtīt failus no viena datora uz otru. 

Internetā ir virkne publisku serveru, kuros glabājas 

visdažādākie faili.

Lai gan failu pārraidei ir savas speciālas programmas un 

izmantojamās komandas, tagad šo servisa veidu var izmantot 

arī interneta pārlūkprogrammās.



TĒRZĒŠANA (CHAT)

Tērzēšanas istabas un diskusiju grupas ļauj ņemt dalību 

reālā laika diskusijās. Diskusijā var piedalīties, ievadot 

tekstu, kuri pārējie diskusijas dalībnieki redz uz saviem 

ekrāniem. Var redzēt arī citas grupas dalībnieku sarunas. 

CHAT - sinhrona, reālā laikā notiekoša informācijas 

apmaiņa starp lietotājiem, izmantojot datoru tīklu. 



VIDEOKONFERENCES

Norunātā laikā tajā iesaistās iepriekš zināmi 

dalībnieki. Šajā gadījumā visiem dalībniekiem 

nepieciešama speciāla aparatūra un savietojama 

programmatūra.



VIDEOKONFERENCES



TRANSPORTĒŠANAS PROTOKOLI

 HTTP(Hyper Text Transport Protocol) -

Hiperteksta transporta protokols

 HTTPS(Hyper Text Transport Protocol Secure) –

Šifrēts hiperteksta transporta protokols

 FTP(File Transfer Protocol) – Datņu 

pārsūtīšanas protokols. Tas ļauj pārsūtīt lielus 

failus



INTERNETA PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS

Interneta pakalpojumu sniedzējs (Internet Service

Provider – ISP) ir organizācija, kas nodrošina citām

organizācijām un individuālajiem lietotājiem piekļūšanu

internetam un citiem ar to saistītiem pakalpojumu veidiem,

piemēram, klienta mājaslapu un pastkastīšu izveidi, interneta

adreses piešķiršanu u. c.



INTERNETA PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS

Interneta pakalpojumu sniedzējam (IPS) pieder aparatūra

un telekomunikāciju līnijas, kas nepieciešamas, lai sniegtu

piekļuvi internetam noteikta ģeogrāfiskā reģiona robežās.

Lielākajiem IPS ir savas ātrās izdalītās līnijas (high-speed

leased lines), un tie ir mazāk atkarīgi no telekomunikāciju

īpašniekiem, tādējādi spēj labāk apkalpot savus klientus.



INTERNETA PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI

LATVIJĀ



DROŠĪBA INTERNETĀ

 http://www.drossinternets.lv/page/85

 http://www.draudzigsinternets.lv/html/etusivu.

htm

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

 http://skapis.eu/jauniesi/palidziba/drosiba-

interneta/

http://www.drossinternets.lv/page/85
http://www.draudzigsinternets.lv/html/etusivu.htm
http://www.sargi-sevi.lv/?id=260&sa=260
http://skapis.eu/jauniesi/palidziba/drosiba-interneta/


PALDIES PAR UZMANĪBU! 


