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VALSTS POLICIJAS LIETOTNE
PUSAUDŽIEM “MANA DROŠĪBA”
Valsts policija ar Drossinternets.lv atbalstu izveidojusi lietotni “Mana drošība”. Lietotnes sadaļu “Drošība internetā”
turpmāk Valsts policijas Nepilngadīgo lietu inspektori pielietos kā papildu rīku, izglītojot skolēnus par drošību interneta
vidē. Tajā ar testu palīdzību ir iespēja pārbaudīt savas zināšanas gan par drošu profilu un rīcību tīmeklī, gan arī tajā apkopoti
aktuāli drošības padomi.
Lietotnē pusaudžiem un citiem būs iespēja ziņot par pārkāpumiem, nosūtot
ekrānšāviņus ar konkrēta pāridarījuma
atspoguļojumu vai saiti uz aizdomīgo
pārkāpumu vai internetā redzēto saturu.
Lietotnē arī pieejama iespēja ārkārtas
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situācijā sazināties ar Valsts policiju un
citiem dienestiem, nosūtot savas atrašanās vietas koordinātas.
Latvijas Drošāka interneta centrs atgādina, ka jaunieši nokļūst dažādās situācijās,
kuru risināšanā nepieciešams padoms un
palīdzība – neapdomīgi nosūtīts kailfoto,
aizmirsta parole, sveša persona piekļuvusi sociālo tīklu kontam, emocionāli pazemots interneta vidē – tās ir tikai dažas
problēmsituācijas, kurās jaunieši ir lūguši
palīdzību. Tagad jauniešiem būs iespēja
lūgt palīdzību caur lietotni savā telefonā.
Valsts policijas aplikācija “Mana drošība” ir
bez maksas un lejupielādējama Google
Play un App Store veikalos:

Jautā mums: info@drossinternets.lv | Ziņo par pārkāpumiem internetā: zinojumi@drossinternets.lv vai caur Drossinternets.lv Ziņojumu formu
Par izbraukuma nodarbībām skolās: nodarbibas@drossinternets.lv.
Ja arī Jūs vēlaties saņemt Ziņu izdevumu, vai no tās saņemšanas atteikties, lūdzu, rakstiet: info@drossinternets.lv

Priecāsimies, ja Ziņu lapā iekļauto informāciju pārsūtīsiet citiem interesentiem vai pārpublicēsiet, norādot atsauci uz autoru – Latvijas Drošāka interneta centrs, Drossinternets.lv.
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KONTROLES RĪKI VECĀKIEM LIETOTŅU
PĀRVALDĪBAI BĒRNU VIEDIERĪCĒS
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Lejupielādējot kādu no lietotnēm savā
viedierīcē, vecākiem un pusaudžiem
jāatceras vispirms iepazīties ar konkrētās lietotnes lietošanas noteikumiem (Terms and Conditions), jo, līdz
ar lietotnes lejupielādi, tiek pieprasīta
atļauja piekļuvei mūsu personas datiem un personiskai informācijai, kas
pieejama mūsu viedtālrunī – telefona
kamerai, foto galerijai, kontaktiem,
atrašanās vietai (izmantojot GPS),
mikrofonam, kalendāram, u.tml. Jūs
varat liegt piekļuvi jūsu datiem un atļaut piekļuvi tikai lietotnes izmantošanas laikā, lai izvairītos, ka lietotne
nepārtraukti ievāc datus par jums no
jūsu viedtālruņa.

Esiet uzmanīgi lejupielādējot nepazīstamas lietotnes, vienmēr pārbaudiet
(ar Google, Bing u.c. meklētājprogrammas palīdzību), vai tā ir uzticama un tai
ir atbilstoša darbības licence. Pastāv ļoti
daudz viltus un spieglietotnes, kas
šādā veidā var izkrāpt jūsu datus – paroles un pieejas jūsu kontiem.
Android un Apple ierīcēs vecāki var iestatīt kontroles rīkus, lai sekotu līdzi un
uzraudzītu, kādas lietotnes viņu bērni
lejupielādē savā Android un Apple
viedierīcē, tādējādi viņus pasargājot
no nevēlama satura un apdraudējumiem internetā, kā arī izvairoties no
riska lejupielādēt maksas lietotnes,
par kurām samaksa var tikt noņemta
no vecāka/pusaudža kredītkartes.

GOOGLE PLAY KONTROLES RĪKI
VECĀKIEM ŠEIT
Google Play Ceļvedis vecākiem piedāvā divu veidu drošības un kontroles
iestatījumus Android ierīcēs:

1) iestatījumi bērniem līdz 13 gadu
vecumam;
2) iestatījumi bērniem sākot no 13 gadu
vecuma.
Google Play Store vecāku kontroles rīka iestatīšana pa soļiem >

FAMILY SHARING RĪKS VECĀKIEM
ŠEIT
Family Sharing rīks vecākiem Apple
iepazīsies ar pieprasījumu – apstipriierīcēs (iPhone, iPad) paredz, ikreiz,
nās vai noraidīs pieprasījumu tieši no
kad bērns uzsāks jaunu pirkumu vai
savas iPhone vai iPad ierīces. Bērns to
bezmaksas lejupielādi App Store, pievar lejupielādēt savā viedtālrunī tikai, ja
prasījums vispirms tiek nosūtīts kādam
vecāks ir to akceptējis savā viedtālrunī.
no vecākiem uz viedtālruni. Vecāks
Citi kontroles rīki vecākiem Apple ierīcēs >
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DIAGNOSTIKAS DARBS PAR DROŠĪBU
INTERNETĀ UN MEDIJPRATĪBU
3. UN 6.KLASĒM
Sadarbojoties Valsts izglītības satura
centram ar Latvijas Drošāka interneta
centru (Drossinternets.lv), visu Latvijas
izglītības iestāžu 3. un 6. klašu skolēni tiek aicināti piedalīties diagnostikas
darbā, kas veltīts skolēnu zināšanu un

prasmju par drošību internetā, kā arī
medijpratības novērtēšanai.
Pedagogi tiek aicināti līdz 16. aprīlim
reģistrēt savas skolas 3. un/vai 6. klašu
skolēnu dalību vietnē
diagnostika.drossinternets.lv

Diagnostikas darba norises datumi:
• 3. klašu skolēniem šī gada 20., 23.
un 24. aprīlī;

• 6. klašu skolēniem šī gada 25., 26.
un 27. aprīlī.

PIETEIKTIES ŠEIT >
Diagnostika tiek organizēta ar mērķi konstatēt skolēnu zināšanas par drošību internetā, noteikt skolēnu prasmes kritiski
izvērtēt mediju tekstus, pārzināt tīmekļa etiķeti sadarbības un komunikācijas
procesos, kā arī prast saskatīt interneta
sniegtās iespējas izglītības procesos.
Darbu iesakām pildīt sociālo zinību, klases audzināšanas vai datorikas mācību
stundās.
Diagnostikas darbs 3. klasēm ietver 20
jautājumus, kas sadalīti 4 tematiskos
blokos:
• drošība internetā;
• kritiskā domāšana;
• komunikācija un sadarbība;
• internets izglītībā.

Diagnostikas darbs 6. klasēm ietver 25
jautājumus, kas sadalīti 5 tematiskos
blokos: drošība internetā; kritiskā domāšana; komunikācija un sadarbība;
internets izglītībā; zināšanas par juridiskiem jautājumiem, autortiesībām.
Diagnostikas darba izpildes laiks – 40
minūtes, tas būs pieejams latviešu
un krievu valodās un aizpildāms tikai
elektroniski.
Par diagnostikas darba organizēšanu ir atbildīgs Latvijas Drošāka interneta centrs.
Sīkāka informācija
www.drossinternets.lv,
jautājumu gadījumā, lūdzu, rakstiet uz
diagnostika@drossinternets.lv

GRĀMATA BĒRNIEM “SVEIKA, RŪBIJ!”
Latvijas Drošāka interneta centrs piedalījās grāmatas “Sveika, Rūbij!” atklāšanas pasākumā. Pasākumā tika
prezentēta trešā pasaulē plaši pazīstamās somu programmētājas un stāstnieces Lindas Liukasas grāmata. “Sveika,
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Rūbij!” grāmatu sērija sastāv no 3 daļām
“Ekspedīcija internetā”, “Programmēšanas piedzīvojumi” un
“Ceļojums 
datora iekšienē”. Grāmata ir turpinājums aizraujošam stāstam par to, kas ir programmēšana, kā
darbojas tehnoloģijas un datori. Šajā
grāmatā autore piedāvā uzzināt, kā darbojas internets un kas ir droša interneta
lietošana.
Grāmatā īpaša uzmanība ir pievērsta
interneta drošības jautājumiem, tāpēc
Latvijas Drošāka interneta centrs atraktīvā veidā aicināja klātesošos skolēnus
pārbaudīt medijpratības līmeni.
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