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Referāta mērķis
• analizēt datorkrāpšanas nozares aspektus, kas ietekmē

terminoloģisko attīstību;

• noskaidrot, cik lielā mērā pār pašcilmes darinājumiem dominē
angļu valodas aizguvumi.



Datorkrāpšanas (computer fraud, computer-
related fraud) definīcija:

• Materiāla kaitējuma tīša un neatļauta nodarīšana citai
personai jebkādā veidā ievadot, pārveidojot, dzēšot vai
nomācot elektroniskos datus, vai jebkādā veidā traucējot
datorsistēmas darbībai ar krāpniecisku vai negodīgu nodomu
sev vai citai personai neatļauti iegūt saimniecisku labumu.



Termins datorkrāpšana tiesību 
aktos

• Latvijas Republikas Krimināllikuma 177.pants:

Krāpšana - svešas mantas vai tiesību uz šādu mantu
iegūšana, ļaunprātīgi izmantojot uzticību vai viltu;

• Krimināllikuma 2013. gada 1. aprīļa grozījumi iekļauj 177.1
pantu par datorkrāpšanu;

• Computer Fraud and Abuse Act (ASV, 1986).



Phishing

• Apstiprinātie LZA TK ITTEA termini: pikšķerēšana,
personas datu izmānīšana (termini akceptēti 24.09.2004);

• Citi lietotāju izmantotie apzīmējumi: fišings, “phishing”,
apmānīšana interneta resursos, personas datu
izmantošana, e-vēstuļu uzbrukums, paroļu zvejnieki.



Trojan Horse 

• Termina izcelsme – pēc analoģijas ar sengrieķu eposu
“Iliāda”;

• Trojas zirgs – termins latviešu valodā ar LZA TK ITTEA
protokolu tika apstiprināts 12.12.2008;

• Citi lietojuma varianti: trojans, trojānis.



Sniffing

• No angļu valodas ar nozīmi ošņāt, iešņākt (slengs);

• Pēc metaforiskas līdzības angļu valodā ir izvēlēts šis
termins, apzīmējot paroļu un citas slepenas informācijas
“iešņaukšanu”;

• Neoficiāls tulkojums latviešu valodā – “(paroļu)
okšķerēšana”, nevis “iešņākšana”.



Cyber stalking

• Plaši izmantots termina tulkojums – kibervajāšana.

• Ir vērtējams pozitīvi pretēji ierastajai praksei izmantot
angļu valodas terminus, jo īpaši ģerundīvus, pievienojot
izskaņu –ings.

• Atbilstība termina funkcionālajai nozīmei.



Social engineering fraud

• Sociālā inženierija?

• Angļu valodā viena no termina social engineering
nozīmēm ir saskarsmes prasmju izmantošana, lai situāciju
panāktu sev vēlamā virzienā, kas atbilst krāpniecības
pamata mērķim;

• Ņemot vērā termina plašo nozīmi, latviešu valodā ir
nepieciešams plašāks pētījums.



Secinājumi

• Ar datorkrāpšanu saistītie termini latviešu valodā pamatā ir
burtiski tulkojumi no angļu valodas;

• Ar datorkrāpšanu saistītus terminus latviešu valodā rada
dažādu nozaru speciālisti, uz nepilnībām norāda gan
valodnieki, gan juristi;

• Latviešu valodas terminu izvēlē netiek ievērotas
zinātniskajam terminam izvirzītās prasības;

• Sabiedrībā pastāv neviennozīmīga attieksme pret latviešu
valodas cilmes terminiem.



Paldies par uzmanību!


