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ŠAJĀ IZDEVUMĀ
Ziņo vai saņem konsultāciju “Drošs Internets” mobilajā lietotnē!
Kā parūpēties par sevi virtuālajā vidē?
Konkurss skolēniem “Izaicini savas pelēkās šūnas”!
Top10 populārākie materiāli
Medijpratības grāmata bērniem “Caps un ciet jeb vilks manipulators”
DigiSafe spēle par drošību un tiesībām internetā

ZIŅO VAI SAŅEM KONSULTĀCIJU
“DROŠS INTERNETS” MOBILAJĀ LIETOTNĒ!
Latvijas Drošāka interneta centrs izstrādājis “Drošs Internets” mobilo lietotni, kas ir ērts rīks un atbalsta instruments
vecākiem, skolotājiem, skolu psihologiem, sociālajiem darbiniekiem, kuri ikdienā mēdz uzklausīt bērnu problēmas

internetā, kā arī jebkuram interneta lietotājam, lai ērti un
anonīmi ziņotu par interneta vidē pamanītiem pārkāpumiem vai nelegālu saturu, kā arī lai saņemtu eksperta
konsultāciju.

Par kādiem internetā pamanītiem pārkāpumiem
varu ziņot ar “Drošs Internets” mobilo lietotni?

SOS

• Bērnu seksuālā izmantošana, to
saturoši materiāli
• Pieejama pornogrāfija bez “18+”
brīdinājuma
• Emocionālā vardarbība
• Vardarbīga rakstura materiāli
• Naida kurināšana, rasisms
• Finanšu krāpniecība

Turpinājums 2. lpp. —>

JAUTĀ UN ZIŅO
MUMS!

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.

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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ZIŅO VAI SAŅEM KONSULTĀCIJU “DROŠS INTERNETS” MOBILAJĀ LIETOTNĒ!
—> Turpinājums no 1. lpp.

Kādu konsultāciju iespējams saņemt ar
“Drošs Internets” mobilās lietotnes palīdzību?
Tajā ir apkopotas atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem jeb biežākajiem gadījumiem, kuros nokļūst daudzi interneta
lietotāji (piemēram, “Kā rīkoties, ja kāds piekļuvis manam sociālā tīkla kontam un nomainījis
paroli?”, “Kā ierobežot piekļuvi bērniem nevēlamam interneta saturam?”, “Ko darīt, ja tiek veikta
šantāža par interneta vidē atrastu kailfoto?” u.c.).
Lietotne ir ceļvedis brīžos, kad nepieciešama konsultācija vai padoms
par privātuma iestatījumiem, kontroles rīkiem un ieteicamo rīcību
problēmu gadījumos dažādās sociālo tīklu platformās – WhatsApp,
Instagram, Snapchat, Facebook u.c.
VAIRĀK LASI ŠEIT >
Lai popularizētu “Drošs Internets” mobilo lietotni, februārī tika uzsākta
sociālā kampaņa “CĒRT SAKNĒ!”, informējot sabiedrību par ziņošanas iespējām ar mūsu sociālās kampaņas video palīdzību.
NOSKATIES VIDEO >

KĀ PARŪPĒTIES PAR SEVI VIRTUĀLAJĀ VIDĒ?
Latvijas Drošāka interneta centrs aicina noklausīties interviju par tēmu
“Kā parūpēties par sevi un kā ziņot par apdraudējumu sev vai citiem
virtuālajā vidē?” Latvijas Radio 1 raidījumā “Kā labāk dzīvot?” Raidījumā
eksperti: Latvijas Drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska un
CERT.lv pārstāvis Gints Mālkalnietis sniedz noderīgus padomus.
Ļoti bieži cilvēki sāk domāt par drošību internetā tikai tad, kad kaut kas
jau ir noticis. Un liela daļa problēmu internetā notikušas nezināšanas un
nevērības dēļ.
Izplatīta problēma, ar ko vēršas pēc palīdzības Latvijas Drošāka interneta centrā, cilvēki ir uzticējušies internetā iepazītai personai, sākta
sarakste, apmanījušies ar video vai foto un otrs cilvēks sācis šantažēt, ka
atsūtītos materiālus izplatīs.
CERT populārākas sūdzības no cilvēkiem ir par būtībā vienkāršu krāpšanu, izplatot e-pasta vēstules, kurās informē, ka datoram uzlikta speciāla
programma, ar ko nofilmēts tavs interneta apmeklējums, ja negribi, lai
to izplata, maksā. Tas nav saistīts ar datorvīrusiem, bet ir psiholoģisks
paņēmiens, kā piespiest cilvēku maksāt. Un cilvēki maksā.
KLAUSĪTIES ŠEIT >

JAUTĀ UN ZIŅO
MUMS!

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.

Priecāsimies, ja Ziņu lapā iekļauto informāciju pārsūtīsiet citiem interesentiem vai pārpublicēsiet, norādot atsauci uz autoru – Latvijas Drošāka interneta centrs, Drossinternets.lv.

FEBRUĀRIS
2019

ZIŅU IZDEVUMS #21

3

KONKURSS SKOLĒNIEM
“IZAICINI SAVAS PĒLĒKĀS ŠŪNAS”!
Aicinām skolēnus LĪDZ 28. FEBRUĀRIM piedalīties konkursā
“Izaicini savas pelēkās šūnas!” un izpildīt tiešsaistes testu.
Skolēn, Tev ir 10 iespējas pierādīt savas zināšanas un izpratni
par drošu un jēgpilnu interneta lietošanu, kā arī apliecināt kritisko domāšanu. Liec strādāt pelēkajām šūnām!
Pēc konkursa tiks izlozēti 15 laimīgie, kuri laimēs balvas
no Drossinternets.lv.

TESTA JAUTĀJUMI ŠEIT:

KONKURSS SKOLĒNIEM

“IZAICINI SAVAS
PELĒKĀS ŠŪNAS!”
Diennaktī ir 24 stundas.
Lielu daļu no šī laika mēs pavadām internetā.
Ja internets varētu runāt, kura frāze būtu par Tevi?

“Tas gan
neko nejēdz!”

1.- 4. KLASEI ej.uz/peleko_konkurss_1-4
5. - 7. KLASEI ej.uz/peleko_konkurss_5-7
8. - 9. KLASEI ej.uz/peleko_konkurss_8-9
10. - 12. KLASEI ej.uz/peleko_konkurss_10-12
KONKURSA AFIŠA ŠEIT >

“Pieklājīgs!”

“Gudra rīcība!”
“Malacis,
neuzķērās!”

TOP10 POPULĀRĀKIE MATERIĀLI
Latvijas Drošāka interneta centrs piedāvā iepazīties ar saviem
2018. gada populārākajiem materiāliem, kurus izmanto pedagogi, bibliotekāri, Drošāka interneta vēstneši un vecāki, izglītojot
bērnus un jauniešus par drošu un jēgpilnu interneta lietošanu.
Materiālā apkopoti resursi 10 kategorijās, kurus būs ērti izmantot, jo apkopoti vienuviet.
LEJUPIELADĒ ŠEIT >
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Instagram
Padomi vecākiem
Privātuma iestatījumi
Bloķēt lietotāju
Instagram fotogrāfiju ierobežošana Google meklētājā
Ziņot, ja kāds aizskar Tavu privātumu
Ziņot, ja kāds Tevi aizvaino, pazemo
Ziņot par nelegālu saturu
Ziņot, ja lietotājs ir jaunāks par 13 gadiem
Ziņo, ja kāds uzdodas par Tevi!

em
ad i

BUJ
Privātuma iestatījumi un kā ziņot par pārkāpumu (Android viedierīcēs)
Privātuma iestatījumi un kā ziņot par pārkāpumu (Apple viedierīcēs)

unākas par 13 g
s ja

WhatsApp

šanas iespējām
problēmu TAVAI DROŠĪBAI INTERNETĀ
30 IZAICINĀJUMI

30

Facebook

Ziņot, ja kāds tevi aizvaino vai pārkāpumu gadījumā
Ziņot par viltus profilu
Ziņot, ja kāds aizskar Tavu privātumu
Ziņot par nelegālu, kaitīgu saturu
Ziņot, ja kāds uzdodas par Tevi
Noderīga informācija par drošību
Privātuma un drošības iestatījumi
Kontrolē, kurš redz Tavu publicēto informāciju
Konta dzēšana
Konta deaktivizēšana (padarīt uz laiku neaktīvu)
Bloķēt lietotāju

1.
7.
pieciešama palīdzība.
Ma#ATMET LIEKO

GALVENIE RISKI, LIETOJOT SOCIĀLOS TĪKLUS

* informācija ir angļu valodā.

IENĀC UN UZZINI VAIRĀK:

Twitter.com/drossinternets |

Facebook.com/drossinternets |

UZZINI VAIRĀK:
Twitter.com/drossinternets |

Vai tu zināji, ka:

YouTube.com/saferinternetlv |

16+

Tu vari privātuma iestatījumos apskatīt,
kāds tavs profils izskatās publiski visiem.
Tev būs zudusi kontrole pār ziņu vai
bildi, kuru tu būsi ievietojis Facebook.

instagram.com/drossinternetslv

Twitter.com/drossinternets |

Facebook.com/drossinternets |

Tev būs zudusi kontrole pār ziņu
vai bildi, kuru tu nosūtīsi kaut vienai
personai.

13+

Tavu ziņu var apskatīt no 1 līdz 10 sekundēm, bet
pēc tam tā automātiski tiks dzēsta.

Tev var pienākt atskaite, tiklīdz persona tavu
bildi/ziņu ir nofotografējusi/saglabājusi, bet var arī
nepienākt, ja persona izmanto speciālu aplikāciju
bilžu saglabāšanai.

Tomēr pietiek ar dažām sekundēm, lai tavu bildi vai
ziņu saglabātu – nofotografējot ekrānu vai
saglabājot bildi telefonā, izmantojot speciālu aplikāciju (Snap Save, SaveSnap, SnapBox, Snap Keep)

Tev būs zudusi kontrole pār ziņu vai bildi, kuru tu
būsi nosūtījis kaut vienai personai.

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

Ja tev ir publisks konts, tad jebkurš var sūtīt tev
bildes un ziņas.

Twitter.com/drossinternets |

Facebook.com/drossinternets |

YouTube.com/saferinternetlv

Vai tu zināji, ka:

YouTube

13+

#TU NEZINI,
KAS IR OTRĀ PUSĒ

IZAICINĀJUMS
Izpēti sekotājus visiem saviem sociālo
tīklu kontiem un izdzēs tos, kurus
nepazīsti, ar kuriem nekad neesi
sarakstījies un neko par viņiem
nezini. Iespējams, ka zem tiem
kontiem slēpjas cilvēks, kuram tu
nekādā gadījumā negribētu atklāt
informāciju par sevi – ja tu šo cilvēku
būtu redzējis reālajā dzīvē!

14.

#MĀCIES VĒRTĒT
INTERNETA SATURU

kurās sazinās viens ar otru,
IZAICINĀJUMS
Kas ir kritiskā domāšana un vai tev tā
piemīt? Vai internetā atrodamajai
informācijai vienmēr var ticēt?
Kāpēc? Diskutējiet grupās.

#REZERVES KOPIJAS

#NEMELO
INTERNETĀ

IZAICINĀJUMS
Vai ir labi lietot sociālos
tīklus, ja neesi sasniedzis 13
gadu vecumu? Kāpēc bērni
melo par savu vecumu? Kādas
sekas un apdraudējumus tas
var radīt? Vai melojot tiek
pārkāpti sociālo tīklu lietošanas
noteikumi? Diskutējiet grupās.

IZAICINĀJUMS
Veido kopijas (backup) visiem saviem foto
un video failiem. Pārkopē tos no sava
telefona uz savu datoru, izmanto
failu uzglabāšanas servisu vietnes vai
lieto mākoņpakalpojumus. Viedtālruņa
nozaudēšanas vai tehnisku bojājumu
gadījumā tu nezaudēsi savas fotogrāﬁjas
un video, tās joprojām būs pie tevis.

jābūt informētiem par vecuma

5.

#VIRTUĀLĀ
DRAUDZĪBA

IZAICINĀJUMS
Vai var justies vientuļi,
kaut arī internetā ir daudz
draugu? Kāda atšķirība starp
virtuālo un reālo draudzību?
Diskutējiet grupās.

16.

#VIDEO STUNDA

IZAICINĀJUMS
Kopā ar klasi noskatieties vienu video
Drossinternts.lv mājas lapas video sadaļā
un pārrunājiet problēmu, kas tajā
atspoguļota un kā to varētu risināt.

ierobežojumiem
to lietošanai
11.
#NEKLUSĒ,
ZIŅO

IZAICINĀJUMS
Kā Tu rīkosies, ja klases
biedri pazemos tavu
draugu internetā? Vai tu
viņu aizstāvēsi? Vai nebaidies,
ka pats kļūsi par emocionālās
vardarbības upuri? Vai tu ziņosi
sociālo tīklu administrācijai
par šo pārkāpumu? Vai zini,
kur vērsties pēc palīdzības
internetā? Diskutējiet grupās.

un
riski un ap6. ka pastāv vairāki 17.
#PĀRBAUDI SAVAS
ZINĀŠANAS

IZAICINĀJUMS
Pārbaudi savas zināšanas
par drošību internetā un
medijpratību, izpildot testu
www.diagnostika.drossinternets.lv

#PRIVĀTUMS

IZAICINĀJUMS
Pārbaudi, vai visi tavi sociālo tīklu
konti ir privāti. Ja kāds no tiem
ir publisks, tad atrodi privātuma
iestatījumos, kā to var izdarīt. Jo privātāks
konts – jo mazāks risks, ka kāds tavu
informāciju izmantos pret tevi.

#PADOMS
MAZĀKAJIEM

IZAICINĀJUMS
Uzraksti padomus, kurus tu dotu kādam
puisim vai meitenei, kas ir jaunāks/a
par tevi saistībā ar foto vai video
publicēšanu internetā. Salīdzini ar
klases biedru uzrakstītajiem padomiem.

19.

#KOPLIMENTS
INTERNETĀ

IZAICINĀJUMS
Šodien uzraksti kādam komplimentu
internetā. Piekritīsi, ka tos ir patīkami
saņemt. Raksti tos katru dienu.

20.

#JĒGPILNA INTERNETA
LIETOŠANA

IZAICINĀJUMS
Sameklē kādu vērtīgu un izglītojošu
materiālu internetā, kurš noderētu
tavam klases projektam. Pārbaudi, vai
materiāls ir uzticams, kvalitatīvs un vai
tajā iekļautie fakti ir patiesi.

21.

#ZELTA LIKUMS

IZAICINĀJUMS
Izdomā zelta likumu par drošu
interneta lietošanu. Uzrakstiet visu
klases skolēnu zelta likumus uz tāfeles
un pārrunājiet tos klasē.

22.

23.

#PLUSI UN
MĪNUSI

24.

#DIENA BEZ
INTERNETA

IZAICINĀJUMS
Iedomājies, ka šodien nav pieejams
internets sakarā ar tehniskiem
bojājumiem. Kā tu pavadīsi savu
brīvo laiku? Ar ko tu varētu tikmēr
nodarboties? Diskutējiet klasē.

lo lietpratību. Metodiskie
ieteikumi ietver tēmas: rek-

lāmu uztvere un analīze, ziņas kā konstruēta realitāte,

izpildīt klasē un brīvajā laikā,

izmantošana uzdevumu un

lai ikdienā rūpētos par savu

problēmu risināšanai.

#TAVI DIGITĀLIE
NOSPIEDUMI

IZAICINĀJUMS
Google vai Bing meklētājā
ievadi savu vārdu un uzvārdu,
liekot to pēdiņās, un noskaidro,
ko par tevi var uzzināt
internetā? Pēc tam meklē,
ko tu vari atrast internetā
par saviem klases biedriem.
Apmainieties klasē ar atrasto
informāciju.

26.

#REĀLAS
SARUNAS

IZAICINĀJUMS
Šodien pieej klāt un uzsāc
sarunu ar klasesbiedru, ar
kuru Tu parasti neko nerunā
vai tas notiek ļoti reti.

drošību internetā un spētu

SUPERVAROŅA ROKASGRĀMATA DARBAM PIRMSSKOLĀ

sevi pasargāt no apdraudē-

27.

jumiem internetā. Materiā-

28.

rūpes par savu drošību, bet

IZAICINĀJUMS
Ja tev būtu jāizvēlas – pavadīt
dienu bez interneta vai bez
ēdiena – kuru tu izvēlētos un
kāpēc?

arī veidot labāku interneta

29.

vidi, cienot vienam otru un

#REĀLĀ
PASAULE

IZAICINĀJUMS
Šodien, dodoties no skolas
uz mājām, nelieto telefonu,
neskaties tajā un nesaraksties
ar citiem. Vēro apkārt
notiekošo. Ko tu pamanīji?
Dalies ar savām sajūtām ar
citiem klasesbiedriem.

#ATPAZĪSTI
KRĀPNIECĪBU

IZAICINĀJUMS
Vai tu proti atpazīt scam
ziņas (krāpnieciska rakstura
ziņas) e-pasta vēstules,
uznirstošu paziņojumu vai
teksta ziņu veidā? Kas par to
liecina? Diskutējiet grupās.

30.

#NOVĒRTĒ

IZAICINĀJUMS
Kurš maksā tava telefona
rēķinu? Šodien izdari divas
labas lietas, lai iepriecinātu
un pateiktos šim cilvēkam.

jēgpilna digitālo tehnoloģiju

la mērķis ir ne tikai veicināt

zinot, kur meklēt palīdzību,
ja kas nepatīkams atgadījies
internetā.

YouTube.com/saferinternetlv |

rākajiem sociālajiem
tīkliem,
5

Facebook.com/drossinternets
Instagram.com/drossinternetslv

ta” paredzēta skolotājiem un
ietver metodiskos ieteikumus darbam ar pirmsskolas
un sākumskolas skolēniem:
8 nodarbību aprakstus ar
darba lapām, lasāmajiem
tekstiem un uzdevumiem,
lai palīdzētu bērniem iegūt
5 superspējas.

materiālā
KOPĀ PARapkopojis
LABĀKUgalvenos
UN DROŠĀKU INTERNETU!
UZZINI VAIRĀK:
riskus par sešiem no populāTwitter.com/drossinternets |

“Supervaroņa rokasgrāma-

SUPERVAROŅA ROKASGRĀMATA DARBAM SĀKUMSKOLĀ

*Plakāts izstrādāts, izmantojot Austrālijas valdības materiālu ClassAct

Materiāls tapis sociālās kam3
paņas “Supervaroņi internetā” ietvaros, kuras mērķis ir

kurus bērni lieto Latvijā. Ma-

veicināt bērnu medijpratību

teriālos iekļautā informācija

un drošību internetā, infor-

palīdzēs bērnam saprast, kas

mējot gan bērnus, gan pie-

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

varētu notikt, ja vieglprātīgi

augušos par riskiem un ie-

un pavirši izturēsies pret savu

spējām interneta vidē.

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.

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

privātumu. Šī informācija, ie-

Twitter.com/drossinternets |

Facebook.com/drossinternets |

spējams, pārsteigs pat viszi6
nošāko bērnu un pieaugušo,

YouTube.com/saferinternetlv

Instagram nav paredzēts personām, kuras
jaunākas par 13 gadiem.
Tevi var viegli izsekot, ja tu atzīmējies, kur 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.
Tavas Instagram bildes var redzēt arī caur tavu
Facebook profilu.
Tev būs zudusi kontrole pār ziņu vai bildi, kuru
tu būsi ievietojis Instagram.

kas labi pārzina sociālās platformas un darbojas tur kā zivs
ūdenī.

Esi gudrs, rūpējies par savu drošību. Vienmēr lieto privātuma iestatījumus!
IENĀC UN UZZINI VAIRĀK:

TA
SGRĀMA

pilnveidotu skolēnu digitā-

Jēgpilna digitālo tehnoloģiju
izmantošana uzdevumu un
mi skolēniem, kurus aicinām
problēmu risināšanai

25.

#ES IZVĒLOS

#VIRTUĀLS
NAV REĀLS

IZAICINĀJUMS
Vai kādreiz esi izvairījies runāt
ar kādu personu reālajā dzīvē, lai
gan jūs esat draugi internetā? Kā
tā sanāk, ka virtuālā draudzība nav
tas pats, kas draudzība reālajā dzīvē?
Diskutējiet grupās.

IZAICINĀJUMS
Nosauc trīs labākās un trīs sliktākās
lietas par internetu. Pārrunājiet tās
klasē.

pošanas (2018), kā atbalsts

skolotājiem, lai mērķtiecīgi

Citi tavu video vērtēs ar „patīk” vai „nepatīk”, un
arī komentēs, un tu vari saņemt arī negatīvus
un aizvainojošus komentārus.

Jebkurš tevi var atzīmēt (Tag) savā fotogrāfijā.

13+

#POPULĀRI CIVĒKI
INTERNETĀ

IZAICINĀJUMS
Vai populāri cilvēki internetā
var ietekmēt jauniešu
domas, dzīves vērtības,
mērķus, dzīves stilu un
attieksmi pret citiem? Apskati
Kristapa Porziņģa Instagram
kontu @kporzee. Kā tu raksturotu
viņa publikācijas un vēstījumus
saviem sekotājiem? Mini arī citu
slavenību kontus kā piemērus.
Diskutējiet grupās.

18.

norises un rezultātu apko-

YouTube nav paredzēts personām, kuras jaunākas
par 13 gadiem.

Vai tu zināji, ka:

Instagram

Ziņas kā konstruēta realitāte

PAVADI LAIKU KOPĀ AR
KLASESBIEDRIEM AIZRAUJOŠĀS
SARUNĀS UN NODARBĒS!

internetā un medijpratību

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

Esi gudrs, rūpējies par savu drošību. Vienmēr lieto privātuma iestatījumus!
IENĀC UN UZZINI VAIRĀK:

UN
UZDEVUMUS
IZPILDI VISUS
SAVAS ZINĀŠANAS
PĀRBAUDI
INTERNETĀ!
PAR DROŠĪBU

mām.
Urrā!Drossinternets.lv
Tu esi izpildījisšajā
visus uzdevumus!

Esi gudrs, rūpējies par savu drošību. Vienmēr lieto privātuma iestatījumus!
IENĀC UN UZZINI VAIRĀK:

#ESMU POZITĪVS

IZAICINĀJUMS
Izdomā un izveido mirkļbirku
(haštagu) ar pozitīvu
vēstījumu. Publicē foto vai
video kopā ar mirkļbirku savā
sociālo tīklu kontā.

draudējumi katrā no platfor-

Vai tu zināji, ka:

Snapchat

#MANA DZĪVE NAV
TIKAI INTERNETS

IZAICINĀJUMS
Cik ilgu laiku tu pavadi internetā? Vai
pavadītais laiks vienmēr ir produktīvs?
Padomā, kā Tu varētu samazināt laiku,
ko pavadi savā telefonā bezmērķīgi –
stundām ilgi lietojot sociālos tīklus un
skatoties dažādus video. Nelieto šodien
internetu, bet izvēlies savus hobijus.

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

YouTube.com/saferinternetlv

Snapchat nav paredzēts personām, kuras jaunākas
par 13 gadiem.

#UZTICAMS
PIEAUGUŠAIS

IZAICINĀJUMS
Padomā un pieraksti blociņā
5 pieaugušos, pie kuriem tu
vērsīsies pēc palīdzības, ja
tev kādreiz radīsies problēmas
internetā vai reālajā dzīvē.

#TU NEESI VIENS

Esi gudrs, rūpējies par savu drošību. Vienmēr lieto privātuma iestatījumus!
IENĀC UN UZZINI VAIRĀK:

#DROŠS KONTS

IZAICINĀJUMS
Izvēlies vienu savu sociālā
tīkla kontu un šodien
nomaini paroli. Paroles
būtu ieteicams ik pa laikam
atjaunināt, lai nodrošinātu, ka
konts ir drošs.

IZAICINĀJUMS
Vai zināji, ka Uzticības tālrunis
116111 piedāvā e-konsultācijas
caur aplikāciju “Bērnu
tālrunis”? Uzzini vairāk par
šo aplikāciju un iespējām
savas problēmas uzticēt
psihologam, lai kopīgi tās
pārrunātu un rastu risinājumu,
ja ar draugiem un tuviniekiem
nevēlies par tām runāt.

1

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.

12.

4.
publicē
un apmainās
15. ar attē-

YouTube.com/saferinternetlv

Facebook.com/drossinternets

WhatsApp nav paredzēts personām, kuras
jaunākas par 13 gadiem.

WhatsApp

#DUBULTĀ
DROŠĪBA

IZAICINĀJUMS
Noskaidro, kas ir “divu
faktoru autentiﬁkācija”
(two-factor authentiﬁcation)
drošības iestatījumi, uzliec
tos vienam no saviem sociālo
tīklu kontiem.

teriālā pieejama palīdzības
2.
Mūsdienās
8. bērni un
13. jaunieši
informācija par 22 sociālo
savā telefonā vienlaicīgi lieto
mediju platformām.
3.
9.
vairākas
sociālās
platformas,

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

Kā ziņot par nelegālu, aizvainojošu saturu caur aplikāciju?
fotogrāfijā.
Google
Ziņot par pārkāpumu, nepieciešama palīdzība Facebook
Ja nebūsi uzlicis privātuma iestatījumus,
Ziņot par pārkāpumiem caur lietotni
Ziņo, ja Tevi aizvaino vai pazemo
tad publicētās bildes un ziņas redzēs
13+
Bloķēt lietotāju
Ziņot
par nelegālu un kaitīgu saturu
visi, arī tev pilnīgi sveši cilvēki.
Padomi vecākiem
Ziņot par nepilngadīgas personas foto internetā, bez tās piekrišanas
Privātuma iestatījumi
Ieslēgt drošu meklēšanu
Vispārīga informācija par drošību
Esi gudrs, rūpējies par savu
drošību.
Vienmēr
lietomeklētāja
privātuma iestatījumus!
Pieprasīt
dzēst informāciju
no Google

IZAICINĀJUMS
Izveido sarakstu ar visiem
saviem sociālo tīklu un citu
tiešsaistes platformu kontiem.
Izdzēs tos, kurus vairs
nelieto.

dots pēc 3. un 6. klašu diag-

KĀ ROKA
klasei “Kā tu rūpējies
par RĀ
POPULĀ
savu drošību internetā?”” ir
LOTĀJIEM
iekļauti 30 praktiski
SKOuzdevuMateriālā “30 izaicinājumi

Reklāmu uztvere un analīze

SAVU DROŠĪBU INTERNETĀ?

nonākuši situācijā, kurā ne-

YouTube
Privātuma un konta iestatījumi
Informācija par drošību
Drošības iestatījumi
Padomi vecākiem
Ziņot, ja kāds uzdodas par Tevi
Vai par
tu pārkāpumu,
zināji, ka:
Ziņot
ja Tevi aizvaino, pazemo
Dzēst vai slēpt savu kanālu
Facebook
Bloķēt
lietotāju nav paredzēts personām, kuras
jaunākas
gadiem.
Drošā
skatīšanās par
režīma13
ieslēgšana
Informācija
par drošības
rīkiem
Jebkurš
tevi var
atzīmēt (Tag) savā

Snapchat

METODISKI IETEIKUMI
SKOLĒNU DIGITĀLĀS
LIETPRATĪBAS
STIPRINĀŠANAI

arī kontroles rīkiem un ziņo-

Ziņot par saņemtajām ziņām (nelegāls, kaitīgs, aizskarošs saturs)
Drošība, sazinoties Messenger

Metodiskais materiāls veinostikas darba par drošību

vātuma iestatījumiem, kā

13+

Messenger

• privātuma iestatījumiem;
• kontroles rīkiem;
• ieteicamo rīcību problēmu gadījumos.

METODISKIE IETEIKUMI SKOLĒNU DIGITĀLĀS LIETPRATĪBAS
STIPRINĀŠANAI

sociālo tīklu drošības un pri-

personām, kur
a

IEŠIEM
LS JAUN
MATERIĀ I
RĀKAIS gadījumos.
NAnoderīgsIZAICINĀJUMU
ŠA
O
POPULĀ
Materiāls
ir
īpaši
ET
TĪKLU LI vecākiem un skolotājiem, laiSPĒLE KLASEI
KĀ TU RŪPĒJIES PAR
SOCIĀLO
zinātu, kā rīkoties, kad bērni

Materiālā apkopotas saites
ar noderīgu informāciju* par:

I

LS KLASE

MATERIĀ

par

Twitter.com/drossinternets |

Facebook.com/drossinternets |
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JAUTĀ UN ZIŅO
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YouTube.com/saferinternetlv
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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.

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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ZIŅU IZDEVUMS #21
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MEDIJPRATĪBAS GRĀMATA
BĒRNIEM “CAPS UN CIET
JEB VILKS MANIPULATORS”
Kultūras ministrija (KM) ar Vidzemes Augstskolas atbalstu izdevusi izglītojošu un izklaidējošu medijpratības grāmatu bērniem
vecumā no 9 līdz 11 “CAPS UN CIET jeb Vilks manipulators”.
Grāmata bērniem palīdzēs saprast, kā veidojas informatīvā vide,
un mācīs kritiski izvērtēt redzēto vai dzirdēto. Grāmatas elektroniskā versija ikvienam ir pieejama bezmaksas. Drukātie eksemplāri tiks izsniegti publiskajām bibliotēkām.
LEJUPIELĀDĒ ŠEIT >

#DIGISAFE SPĒLE PAR DROŠĪBU
UN TIESĪBĀM INTERNETĀ
Mobilajos telefonos pieejama jauna spēle par drošību un tiesībām internetā – tā ar dažādu uzdevumu palīdzību stāsta par 12
dažādiem tematiem, piemēram, autortiesībām, plaģiātismu, vīrusiem un citiem noteikumiem internetā. Spēle pieejama tikai
telefonā ar interneta pieslēgumu – www.digisafe.lv.
Spēle radīta Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā un vairāku
interneta drošību uzraugošo iestāžu sadarbības rezultātā.
SPĒLE PIEEJAMA ŠEIT >

JAUTĀ UN ZIŅO
MUMS!

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.

Priecāsimies, ja Ziņu lapā iekļauto informāciju pārsūtīsiet citiem interesentiem vai pārpublicēsiet, norādot atsauci uz autoru – Latvijas Drošāka interneta centrs, Drossinternets.lv.

