
Latvijas Drošāka Interneta centrs (Drossinterets.lv) dāvina skolas bibliotēkai materiālu komplektu par drošību 
internetā ar mērķi izglītot Latvijas bērnus un jauniešus par riskiem un apdraudējumiem internetā, kā arī atbildīgu 
un jēgpilnu interneta un moderno tehnoloģiju izmantošanu. 

Virtuālajā vidē bērni pakļauti dažādiem apdraudējumiem, kā, piemēram, emocionāla pazemošana, pavedināšana 
internetā, bērniem kaitīgs saturs, viltus ziņas u.tml. Svarīgi, ka bērni apzinās riskus un viņiem ir pieejama informācija, 
kā sevi pasargāt un rīkoties problēmsituācijās.

AICINĀM IZGLĪTOT SAVA NOVADA UN REĢIONA BĒRNUS, VECĀKUS UN PEDAGOGUS. 
MATERIĀLU KOMPLEKTĀ IR IEKĻAUTI ŠĀDI RESURSI: 

KĀ JŪS VARAT IZMANTOT ŠOS MATERIĀLUS SAVĀ BIBLIOTĒKĀ?

IETEIKUMI,
KAS PALĪDZĒS PASARGĀT SEVI INTERNETĀ

Internetā 
cilvēki mēdz 
izlikties par 
kādu citu.

1 Internetā 
pieaugušie mēdz 
iepazīties un 
uzsākt draudzību 
ar bērniem.

3 Uzmākšanās, 
pavedināšana 
un vardarbība 
diemžēl notiek 
arī internetā.

4Reizēm sarakste sociālajos 
tīklos vai iecienītākajā spēļu 
platformā var kļūt pārāk 
privāta un vairs nav tikai 
vienkārša parunāšanās.

2

Ja tev ir sajūta, ka kaut 
kas nav kārtībā, labāk 
saziņu un draudzību 
internetā nekavējoties 
pārtrauc!
Notestē draudzību, ienāc 
sos.drossinternets.lv

Padomi 
bērniem un 
jauniešiem

UZMANIES, JA:
!  Uzrunā tevi privāti un 

mēģina “ievilināt” privātā 
sarakstē;

!  Vēlas, lai jūsu attiecības 
paliktu noslēpumā;

!  Uzstāj, ka vēlas tevi 
satikt reālajā dzīvē un 
aicina satikties;

!  Vēlas ar tevi runāt par 
tavu ķermeni un nereti 
arī par tava ķermeņa 
intīmajām daļām;

!  Lūdz tavus fotoattēlus 
vai video;

!  Vēlas uzzināt privātu 
informāciju — kur tu 
dzīvo, kurā skolā mācies, 
kur šobrīd atrodies u.tml.;

!  Piedāvā tev naudu vai 
dāvanas;

!  Mudina tevi ieslēgt 
kameru;

!  Nepieņem “nē” kā atbildi 
un ir ļoti uzstājīgs.

RĪKOJIES NEKAVĒJOTIES:
SOS  Saglabā pierādījumus un nekādā 

gadījumā tos neizdzēs! Uzņem 
ekrānuzņēmumus/foto ar sarakstes 
vēsturi.

SOS  Bloķē personu, kas veikusi pret tevi 
neatļautas darbības. 

SOS  Ziņo pieaugušajam, kam 
uzticies — mammai, tētim, 
radiniekiem, skolotājai u.tml.

SOS  Meklē palīdzību, zvani 
pa Bērnu un jauniešu 
uzticības tālruni 116111 
vai uzticibastalrunis.lv 
raksti čatā un saņem 
atbalstu!

SOS  Ja piedzīvoji 
pavedināšanu 
internetā vai 
saņēmi draudus, 
nekavējoties ziņo 
Valsts policijai 
110!

BĪSTAMĀ
DRAUDZĪBA INTERNETĀ

Līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instruments

Arvien biežāk cilvēki nonāk 
situācijās, kad tiek “uzlauzts” 
viņu sociālā tīkla konts, jo parole 
nonākusi svešu personu rokās.  
Tā visbiežāk notiek, jo parole “izmānīta” 
krāpnieciskā ceļā vai pats lietotājs bijis 
neuzmanīgs un vieglprātīgs, lietojot 
internetu un viedierīces. Diemžēl, 
šobrīd ar paroli vien nepietiek, 
nepieciešama papildu aizsardzība, lai 
aizsargātu kontu un nodrošinātu, ka 
svešas personas tam nevar piekļūt.

KAS IR DIVU FAKTORU AUTENIFIKĀCIJA (2FA)?
Tā ir dubulta drošība. Pieslēdzoties savam kontam tiešsaistē, Tu 
parasti izmanto lietotājvārdu un paroli. Turpmāk papildu drošībai 
“ieslēdz” arī divu faktoru autentifikāciju (angļu val. two-factor 
authentication 2FA, 2-step verification 2SV vai two-layer verification 2LV).

KĀ TĀ DARBOJAS?
Kad Tu pieslēgsies savam sociālā tīkla kontam, Tu turpmāk 
izmantosi arī īpašu drošības kodu, kas darbosies īslaicīgi, to Tu 
iegūsi no lietotnes vai Tev atsūtīs uz telefonu kā teksta ziņu. Ja 
pat kādam ir zināma Tava parole, šī persona tāpat nevarēs piekļūt 
Tavam kontam, jo drošības kods pienāks uz Tavu telefonu.

6 SOĻI, LAI AIZSARGĀTU KONTU NO UZLAUŠANAS

PAPILDU INFORMĀCIJA, KĀ UZSTĀDĪT 2FA 
POPULĀRĀKAJOS SOCIĀLAJOS TĪKLOS UN E-PASTĀ

Pieslēdzies 
savam kontam

Atver konta 
iestatījumus 
(Settings)

Atrodi un spied 
uz Security 
(Drošība)

2FA

Atzīmē 
Two factor 
authentication 
(Divu faktoru 
autentifikācija)

Izvēlies veidu, 
kādā vēlies saņemt 
drošības kodu – kā 
teksta ziņu vai koda 
saņemšanu no 
mobilās lietotnes

Saņem drošības 
kodu savā 
telefonā

1 2 3 4 5 6

Pasargā 
sociālā tīkla 
kontu no 
uzlaušanas

Uzlauzts 
konts!
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Facebook Instagram TwitterWhatsApp Snapchat Gmail TikTok Inbox.lv

OKTOBRIS
#CyberSecMonth
#ThinkB4UClick

padomi 
kiberdrošībai8

8
ZIŅO par 
pārkāpumu un 
pretlikumīgu 
saturu.

1
Sargā savu 
PRIVĀTUMU. 
Neizpaud 
pārāk privātu 
informāciju.

2
Izturies 
piesardzīgi pret 
nepazīstamām 
personām, kuras 
Tevi UZRUNĀ 
internetā.

4
Esi vērīgs, 
aizdomīgas 
saites un faili 
ir BĪSTAMI.

3
Draudzējies 
internetā un 
apstiprini tikai 
tos SEKOTĀJUS, 
kurus pazīsti.

7
Izmanto jaunākos 
programmu 
atjauninājumus 
savās 
VIEDIERĪCĒS.

6
Uzliec savam 
sociālo tīklu 
kontam 
privātuma un 
DROŠĪBAS 
iestatījumus.

5
DOMĀ, 
ko publicē 
internetā, 
kam un ko 
atbildi.
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1. VAI TAS IR LABS FOTO?

2. VAI MANAI ĢIMENEI, DRAUGAM, DRAUDZENEI VAI CITIEM CILVĒKIEM, 
KURI REDZAMI FOTO, BŪS IEBILDUMI, KA TO PUBLICĒŠU?

3. VAI FOTO VARĒTU RADĪT PROBLĒMAS CITĀM 
PERSONĀM, KAS REDZAMAS FOTO?

4. VAI FOTO VARĒTU IZRAISĪT KONFLIKTUS 
VAI RADĪT MAN PROBLĒMAS?

5. VAI TU APZINIES, KA JEBKURŠ VARĒS 
REDZĒT ŠO FOTO?

6. VAI FOTO LIKS MANAI VECMĀMIŅAI 
SARKT ?

7. VAI ARĪ PĒC GADA ES  
JUTĪŠOS LABI, KA FOTO IR 
INTERNETĀ?

JĀ

NĒ

NĒ

NĒ JĀ

NĒ

JĀ

NĒ

JĀ

JĀ

JĀ NĒ

JĀ

NĒ

Vienmēr izvērtē, vai attēlā nav, kas 
pretlikumīgs, un vai tas neaizvaino citus?

Tu taču negribētu, ka 
tava ģimene, draugs vai 
draudzene Tevi parāda 
negatīvi internetā, 
publicējot foto, kurā 
izskaties briesmīgi, liek 
sarkt vai var radīt Tev 
problēmas?!

Tad nepublicē foto, vēlāk tas var likt 
Tev justies neērti. Tu taču nezini, 
kurš to apskatīs!

Aizmirsti, nepublicē, tas 
patiešām nav tā vērts. Ņem vērā, ka jebko, ko 

Tu publicēsi internetā, 
citi varēs saglabāt, 
kopēt un dalīties ar to, 
spiežot “share”, “like”, 
pārsūtot caur dažādām 
saziņas lietotnēm 
un pat pārpublicējot 
internetā. Tu zaudēsi 
jebkādu kontroli pār 
foto, pat ja pēkšņi 
izlemsi to izdzēst no 
sava konta.

Atceries, ka ne tikai 
vecmāmiņa , bet arī Tavs 
“boss” un citi to redzēs, kam 
veidosies priekšstats par Tevi.

Labāk nepublicē, ja Tev ir 
kaut mazākās šaubas. Tava 
nākotne Tev teiks paldies.

APSVEICAM, TU IZTURIES 
ATBILDĪGI PRET TO, KO PUBLICĒ 
INTERNETĀ! TĀ TURPINĀT!
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“KĀPĒC TU TO FOTO 
IEVIETOJI INTERNETĀ?”

7 JAUTĀJUMI, KURUS UZDOD 
SEV, PIRMS IZLEM FOTO 
PUBLICĒT INTERNETĀ:

TESTS

Esi gudrs, rūpējies par 
savu drošību. Vienmēr lieto 
privātuma iestatījumus!
Privātuma iestatījumus meklē 
zem Settings - Privacy

Vai tu zināji, ka:
 WhatsApp drīkst 
reģistrēties no 16 
gadu vecuma.

 Nepazīstamas 
personas, 
saglabājot tavu 
telefona numuru, 
var apskatīt 
tavu profilu un 
sazināties ar 
tevi.

 Ja esi kādā 
„grupā”, tavas 
ziņas var lasīt 
arī tev svešas 
personas.

 Tavas sūtītās bildes 
un ziņas var viegli 
pārsūtīt citiem, 
un tu nekad 
neuzzināsi, 
kurš un kam tās ir 
pārsūtījis tālāk. 

 Tiklīdz kādam 
nosūtīsi bildi vai 
ziņu, vairs nevarēsi 
kontrolēt, kurš un 
kā to izplatīs tālāk 
citiem.

Vai tu zināji, ka:
 Instagram drīkst reģistrēties 
no 13 gadu vecuma.

 Jebkurš tevi var 
atzīmēt (Tag) un 
pieminēt (Mentions) 
savā foto vai video.

 Tevi var viegli izsekot, ja 
foto atzīmēsi vietas, kurās 
tajā brīdī atrodies.

 Ja Tavs konts ir publisks, 
tad publicētās bildes 
redzēs visi, arī tie, kuri 
nav Instagram.

 Tavas bildes var 
viegli sameklēt pēc 
atslēgas vārdiem caur 
meklētājprogrammām – 
Google, Bing u.tml. 

 Publicētās fotogrāfijas 
var viegli pārpublicēt, 
un tu nekad nezināsi, 
kurš un kā tavas ziņas ir 
izplatījis tālāk.

 Tavā “storijā” ievietotie 
foto un video dzēsīsies pēc 
24h, bet tavi sekotāji šo 
24h laikā tavu ievietoto 
saturu var pārpublicēt.

 Tiklīdz publicēsi foto vai 
video, vairs nevarēsi 
kontrolēt, kurš un kā to 
izplatīs tālāk citiem.

Vai tu zināji, ka:
 Snapchat drīkst 
reģistrēties no 13 gadu 
vecuma.

 Tavi draugi un sekotāji 
zinās, kur atrodies un 
kur pārvietojies, ja 
neizmanto Ghost Mode 
režīmu.

 Tomēr pietiek ar dažām 
sekundēm, lai tavu bildi 
vai ziņu saglabātu – 
nofotografējot 
ekrānu vai 
saglabājot bildi 
telefonā.
 Ja tev ir publisks konts, 
tad jebkurš var sūtīt 
tev bildes un ziņas. 

 Tev var piesekot 
viltus konts. Kamēr Tu 
domā, ka tas ir kāds 
vienaudzis, patiesībā Tu 
nezini, kas ir otrā pusē 
un kurš skatās Tavus 
stāstus.

 Tavas bildes un ziņas 
var viegli izplatīt 
tālāk, ja otra persona 
ir tās saglabājusi.

 Tiklīdz kādam nosūtīsi 
bildi vai ziņu, vairs 
nevarēsi kontrolēt, kurš 
un kā to izplatīs tālāk 
citiem.

Vai tu zināji, ka:
 TikTok drīkst 
reģistrēties no 13 
gadu vecuma.

 Ja tavs konts ir 
publisks, ikviens 
varēs redzēt tavus 
video, arī svešas 
personas.

 Ja tavs profils ir 
publisks, tad 
sazināties ar tevi 
var jebkura sveša 
persona, kurai var 
būt arī ļaunprātīgi 
nodomi – aizvainot, 
draudēt, izkrāpt 
naudu, uzmākties 
u.tml.

 Ņem vērā, ka Tavus 
video var lejupielādēt, 
ierakstīt, izplatīt tālāk.

 Ņem vērā, ka Tu vari 
saņemt nepatīkamus 
komentārus, kuri 
var būt rupji un 
aizvainojoši.

 Var būt pieejams 
arī Tavam vecumam 
nepiemērots un kaitīgs 
saturs – alkohols, 
cigaretes, pieaugušo 
tēmas.

Vai tu zināji, ka:
 YouTube drīkst 
reģistrēties no 13 gadu 
vecuma.

 Ja neesi uzlicis 
privātuma 
iestatījumus, 
tad tavus video 
var noskatīties 
jebkurš – ne tikai 
tavi draugi un paziņas, 
bet arī nepazīstamas 
personas.

 Tavā video var redzēt 
tavu māju, dzīvokli, 
istabu, apkārtni, kurā 
tu dzīvo, kas citiem 
būs pavediens, lai 
noskaidrotu, kurā 
rajonā/ielā tu dzīvo, 
kas tev pieder un ar ko 
nodarbojas tavi vecāki.

 Tavu video var 
pārsūtīt tālāk un 
tas var nonākt arī citos 
sociālajos tīklos.

 Citi tavu video 
komentēs un vērtēs ar 
„patīk” vai „nepatīk”. 
Iespējams, saņemsi 
arī negatīvus un 
aizvainojošus 
komentārus. 

 Ja aizmirsīsi savam 
kontam vai e-pastam, 
ar ko reģistrējies, 
paroli, tad ievietotos 
video vairs nevarēsi 
izdzēst.

Vai tu zināji, ka:
 Facebook drīkst 
reģistrēties no 13 
gadu vecuma.

 Jebkurš tevi var 
atzīmēt (Tag) 
savā fotogrāfijā.

 Ja nebūsi uzlicis 
privātuma 
iestatījumus, tad 
publicētās bildes un 
ziņas redzēs visi, 
arī tev pilnīgi sveši 
cilvēki.

 Tevi var viegli 
izsekot, ja tu 
atzīmējies, kur 
atrodies.

 Tu vari privātuma 
iestatījumos 
apskatīt, kāds 
tavs profils izskatās 
publiski visiem.

 Tev būs zudusi 
kontrole pār ziņu 
vai bildi, kuru tu būsi 
ievietojis Facebook.

16+ 13+ 13+ 13+ 13+ 13+

WhatsApp Instagram Snapchat TikTok YouTube Facebook

GALVENIE RISKI SOCIĀLAJOS TĪKLOS
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Mans draugs tik ļoti 
lūdzās, lai nosūtu savu 
kailfoto, ka  
beigās padevos...

     Mēs sastrīdējāmies, 
bet viņa to foto ievietoja 
Instagram… tagad visi  
skolā smejas par mani

! 	NEKAVĒJOTIES	JĀZIŅO	PIEAUGUŠAJAM, 
kuram uzticies – mammai, tētim, skolotājai, 
sociālajam pedagogam, skolas psihologam, trenerim utt. 

!  Ja tomēr baidies un neesi gatavs par to stāstīt tuvākajiem 
pieaugušajiem, tad vērsies pie organizācijām, kas tev palīdzēs:

!  Zvani Bērnu Uzticības	tālrunim	116111

! 	Ziņo	Drossinternets.lv mājas lapā 

!  Ziņo sociālo	tīklu	administrācijai, pieprasot 
dzēst saturu, jo šāds saturs ir pretrunā ar sociālo tīklu  
lietošanas noteikumiem;

!  Ja foto ievietoji internetā pats, tad nekavējoties to izdzēs. 
Iespējams, ka šodien tev tas šķiet smieklīgs joks vai stilīgi, 
bet, visticamāk, vēlāk tu to nožēlosi.

! 	Nomierinies! Tev var šķist, ka pienācis pasaules gals, 
taču ir svarīgi saglabāt vēsu prātu un glābt situāciju, 
pirms tā nav kļuvusi vēl sliktāka. Tev jāsaprot, kurā brīdī 
esi zaudējis kontroli pār foto – kādā veidā tas nokļuva 
internetā un kam tu to sākotnēji nosūtīji. Rīkojies	
nekavējoties,	meklē	palīdzību,	lai	pēc	iespējas	
ātrāk	varētu	dzēst	tavus	kailfoto	no	interneta! Jo 
ātrāk rīkosies, jo mazāka iespēja, ka foto izplatīties tālāk.

Saņēmu skolas biedra 
kailfoto, pārsūtīju citiem, 
daudz nedomājot...

KĀ RĪKOTIES, JA 

TEV KĀDS ATSŪTA/

PĀRSŪTA KAILFOTO??

Nepilngadīgas	per
sonas	

kailfoto –	tas	ir	ne
legāls	saturs!	!

Ja	pamani,	ka	šādi	attēli	
klejo	

internetā,	tev	nek
avējoties	par	to	

ir	jāziņo	pieauguša
jiem,	kuriem	

uzticies,	vai	Drossi
nternets.lv

Atbilstoši	Latvijas	li
kumdošanai	

persona,	kura	rada
	vai	izplata	

bērnu	kailfoto,	var	
tikt	saukta	pie	

kriminālatbildības.	Krim
inālatbildība	

iestājas	no	14 gadu
	vecuma.

!

NESŪTI  
KAILFOTO!

INFORMĀCIJA PUSAUDŽIEM

Saņēmi	citas	nepilngadīg
as	

personas	kailfoto?
	Nekādā	

gadījumā	nepārsūti	tālāk,	
jo	

tā	ir	krimināli	sodāma	rīcība!!
KĀ RĪKOTIES,  
JA TAVS KAILFOTO 

NONĀCIS INTERNETĀ?? KĀPĒC NEDRĪKST 

SŪTĪT KAILFOTO??
!  Iespējams, tas tiks pārsūtīts 

tālāk vai parādīts vēl 
kādam tavam draugam, 
klasesbiedram, citiem 
vienaudžiem.

!  Varbūt tas tiks ievietots 
internetā un vienaudži to 
komentēs un ar to tālāk 
dalīsies.

!  To, iespējams, redzēs skolas 
biedri, vecāki, skolotāji vai tev 
pilnīgi sveši cilvēki.

!  Tu zaudēsi kontroli pār foto 
vai video izplatību, iespējams, 
foto būs apskatāms internetā 
vēl ilgi un to vairs nevarēs 
pilnībā dzēst.

Ja	no	tevis	kāds	mēģina	izvilināt	kailfoto,	 
NESŪTI,	atbildi		ar	smieklīgu	foto	vai	mīmu	 
un	BLOĶĒ	šo	personu.

SOS

Es sevi nofotografēju un 
nosūtīju draugam. Es viņam 
uzticējos... nevarēju iedomāties, 
ka viņš pārsūtīs tālāk...

Es tikai gribēju ar 
to foto pievērst sev 
uzmanību...

Foto: me.me

Twitter.com/drossinternets | Facebook.com/drossinternets | YouTube.com/saferinternetlv | instagram.com/drossinternetslv

Līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instruments

YOUTUBE.COM/SAFERINTERNETLV TWITTER.COM/DROSSINTERNETS

INSTAGRAM.COM/DROSSINTERNETSLVFACEBOOK.COM/DROSSINTERNETS

10 PADOMI TAVAI DROŠĪBAI INTERNETĀ

Čau!Čau!

ESI JAUKS INTERNETĀ, 
CIENI CITUS!

NESAKI OTRAM INTERNETĀ 
TO, KO NEVARI PATEIKT SEJĀ!1.

 PĀRBAUDI, PIRMS UZTICIES 
INTERNETĀ REDZĒTAJAM, LASĪTAJAM.

ZIŅAS

IZVAIRIES TIKTIES 
AR PERSONU NO INTERNETA, 

KURU DZĪVĒ NEKAD NEESI SATICIS.

DOMĀ, PIRMS PUBLICĒ INTERNETĀ. 
INTERNETS KĻŪDAS NEPIEDOD.

LIETO DROŠĪBAS UN PRIVĀTUMA 
IESTATĪJUMUS.

DOMĀ, AR KO DALIES INTERNETĀ. 
IZVĒRTĒ, PIRMS SPIED "LIKE", "SHARE".

NEIZPAUD PĀRĀK 
PRIVĀTU INFORMĀCIJU.

ZIŅO, JA TEVI VAI KĀDU CITU 
AIZVAINO INTERNETĀ!  ZVANI 116111!

VEIDO DROŠAS PAROLES, GLABĀ 
TĀS DROŠĀ VIETĀ UN ATCERIES TĀS.

2.

3.

5.
6. 4.

8.

7. 9.

10.

Sēžu ar zubrilu.

Booring.

Foto ar atkailinātu 
ķermeni internetā – tā 
nav laba doma!
Tu nekad nezini, kurš un ar kādu 

nolūku uztaisīs ekrānšāviņu vai dalīsies ar tavu 
foto, kur esi redzams atkailinājies.

Ne viss ir tā, kā izskatās
Lai arī Instagram pasaule dod 
iespēju sevi parādīt daudzpusīgi, 
vienmēr centies būt patiess, 

nemelo un esi tāds, kā reālajā dzīvē. Atceries, ka 
sociālajos tīklos viss izskatās skaistāk un citādāk 
nekā realitātē.

CIK DROŠA IR TAVA 
INSTAGRAM PASAULE?

Publisks konts = atļaut 
jebkuram ienākt tavā mājā 
Publisks konts nozīmē, ka to redzēs arī 
tie, kuri nav Instagram, tāpēc nodrošini, 

ka tavs konts ir “Privāts” (Settings – Privacy – ieslēdz 
“Private Account”)

Vai personīgi esi pazīstams 
ar visiem saviem 
sekotājiem?
Ja nu aiz nepazīstama konta slēpjas 

kāds, kas vēlas tev nodarīt pāri? Ja nevēlies nonākt 
nepatīkamā situācijā, tad labāk apstiprini tikai tos 
sekotājus, ko pazīsti personīgi.

Dubultaizsardzība ir 
drošāka
Lai nodrošinātu papildu drošību savam 
kontam, ieslēdz konta iestatījumos divu 

faktoru autentifikāciju (Settings – Security – Two-
factor authentification)

Ja savos foto atzīmē 
atrašanās vietu, tad 
nebrīnies, ka uz tavu 
ballīti ieradīsies arī 
“negaidīti viesi” 

Vai tiešām vēlies, lai visi sekotāji zina, kur uzturies un 
pavadi savu laiku? Publicējot foto, izvairies atzīmēt 
savu atrašanās vietu.

Nevainojamā seja un tēls 
var “aizmiglot acis”
Iepazīstoties internetā, atceries, ka nekad 
neesi šo cilvēku saticis dzīve, tāpēc labāk 

esi piesardzīgs un netici visam, ko šī persona tev 
stāsta. Vienmēr bloķē saziņu ar svešinieku, ja tā kļūst 
uzmācīga, aizdomīga un aizskaroša.

“Pavasara tīrīšana” vismaz 
reizi pusgadā
Vai tev vēl joprojām patīk tie foto, ko 
publicēji pirms 2 vai 3 gadiem? Ja par 

kādu no fotogrāfijām izjūti kaunu, tūlīt pat to izdzēs.

Ziņot nozīmē būt 
atbildīgam un rūpēties, 
lai interneta vide būtu 
drošāka

Ziņo, ja nonāc kādā nepatīkamā situācijā vai 
pamani kādu pārkāpumu, neklusē. Tu vari 
ziņot  “Drošs internets”  lietotnē un Instagram 
administrācijai, izmantojot “Report” pogu.

Cik Instagram konti 
tev ir?
Ja kādreiz aizmirsi paroles un 
izveidoji vairākus kontus, tad varbūt 

tieši šobrīd ir pienācis īstais laiks “tikt vaļā” no 
vecajiem kontiem, kurus tu neizmanto?

Fotogrāfijā pret paša 
gribu – diemžēl tā var 
notikt
Nekad nepublicē foto, kurā redzama 

kāda persona, kas nevēlas, lai tu šo foto ievieto 
internetā. Neļauj arī citiem sevi atzīmēt fotogrāfijās 
(Settings – Privacy – Tags/Mentions – No one)

Lieto veselo saprātu – 
ir foto, kurus labāk 
nepublicēt un paturēt 
pie sevis

Kad tu kaut ko esi publicējis internetā, kontrole 
pār šo saturu tev ir zudusi. Vienmēr izvērtē, vai 
foto nekaitēs tavai nākotnei un karjerai.
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Līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instruments

Twitter.com/drossinternets | Facebook.com/drossinternets | YouTube.com/saferinternetlv | instagram.com/drossinternetslv

”Bīstamā draudzība” 
plakāts jauniešiem

Izvietot materiālus 
redzamā vietā - kā 
informācijas punktu 
par drošību internetā;

1
Informēt skolēnus 
un viņu vecākus 
par materiāliem 
un iespēju skolas 
bibliotēkā iegūt 
noderīgu informāciju 
par drošību internetā

2

Organizēt 
informācijas dienas 
skolēniem un 
viņu vecākiem, lai 
vērstu uzmanību un 
aktualizētu droša un 
jēgpilna interneta 
izmantošanu

3 Organizēt Atmiņas spēles 
turnīrus bibliotēkā, klases 
stundu vai pagarināto 
grupu laikā

5 Rīkot skolas pasākumus, 
kas veltīti drošībai 
internetā, kibermobinga 
mazināšanai

7

Izvietot iekļautos 
A3 plakātus skolas 
koplietošanas zonās

4

Izplatīt pa klasēm, lai 
katra klase varētu ar tiem 
iepazīties

6 Skolas vecāku sapulču laikā 
informēt vecākus un nodrošināt 
iespēju iepazīties ar materiāliem

8

”Aizsargā savu kontu 
ar 2FA” bērniem un 

pusaudžiem

”Bīstamā 
draudzība” buklets 

pieaugušajiem

”8 padomi 
kiberdrošībai” bērniem 

un pusaudžiem

”7 jautājumi, kurus uzdot sev, 
pirms publicēt foto internetā” 

bērniem un pieaugušajiem

Galvenie riski 
sociālajos tīklos 

pusaudžiem

Padomi 
pusaudžiem 

“Nesūti kailfoto!”

”10 padomi drošībai 
internetā” plakāts bērniem 

un pieaugušajiem

“Padomi drošai 
Instagram lietošanai“ 

pusaudžiem

”Atmiņas spēle” 
bērniem

Jau iepriekš izsakām pateicību, izglītojot bērnus par drošu un atbildīgu 
moderno tehnoloģiju izmantošanu.
Papildu informācijai lūdzam sazināties, rakstot uz info@drossinternets.lv

Twitter.com/drossinternets | Facebook.com/drossinternets | YouTube.com/saferinternetlv | instagram.com/drossinternetslv

LATVIJAS
INTERNETA
ASOCIĀCIJA

MATERIĀLU KOMPLEKTS  
DROŠĪBA INTERNETĀ
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