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• Raidījumā “900 sekundes”- sižets “Nesūti intīmus foto
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KĀ SEVI PASARGĀT, SAZINOTIES CAUR WHATSAPP?
WhatsApp saziņas platforma ir kļuvusi par vienu no populārākajām aplikācijām, kuru lieto cilvēki visā pasaulē
kā ērtu un mūsdienīgu saziņas veidu. Tomēr der atcerēties, ka arī šajā vidē pastāv vairāki riski, kuri jāņem
vērā, lai pasargātu sevi un savu privāto informāciju. Visbiežāk cilvēki nonāk problēmsituācijās savas
neapdomīgās rīcības dēļ, piemēram, sūtot informāciju svešām personām, atverot aizdomīgas tīmekļa
saites, izplatot nepatiesu informāciju un vīrusus, saņemot draudus un nepatīkamas vēstules, u. tml.
Latvijas Drošāka interneta centrs ir izstrādājis instrukciju, kā un kādiem mērķiem lietot WhatsApp privātuma
un drošības iestatījumus, lai sevi pasargātu un rūpētos par savu privātumu.

Android VIEDIERĪCĒS

Apple VIEDIERĪCĒS

RAIDĪJUMĀ “900 SEKUNDES” - “NESŪTI INTĪMUS FOTO SVEŠINIEKAM”

Arvien biežāk cilvēki vēršas pie Latvijas
Drošāka interneta centra pēc palīdzības,
jo nonākuši ķīlnieku lomā pēc tam,
kad savus intīmos foto nosūtījuši
svešai personai internetā. Parasti
varmāka pirmais nosūta internetā
atrastu kailfoto vai video, aicinot sūtīt
pretī savējo bildi. Ar to pietiek, lai pēc
tam upuri šantažētu, draudot publicēt
iegūtos kailfoto vai video, ja tas
nesamaksās prasīto naudas summu.
Latvijas Drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska intervijā skaidro, kā risināt šādus gadījumus, ņemot
vērā, ka lielākā daļa šo noziedznieku atrodas ārpus Latvijas. Kailfoto šantāžas bizness ir liela problēma daudzās
pasaules valstīs – cilvēki sūta savus kailfoto, bet pretī ir cilvēks, kas izspiež naudu. Daudzi samaksā, tomēr, ja
vienreiz pārskaitīsi, prasīs vēl. Visbiežāk par izspiešanas upuriem kļūst vīrieši.

NOSKATIES ŠEIT

LR1 ĢIMENES STUDIJĀ “DROŠĪBA PIE EKRĀNIERĪCĒM VASARAS LAIKĀ”

Vasarā bērni pie ekrānierīcēm pavadīs vairāk laika,
tāpēc svarīgi ir pārrunāt ar bērniem drošības
jautājumus interneta vidē un darbojoties ar
viedierīcēm. Vecākiem vasarā ir mazāk iespēju
redzēt, ko bērni dara internetā. Par drošību pie
ekrānierīcēm un kā pasargāt bērnu no vasaras
viedierīcēs - saruna LR1 Ģimenes studijā.
Diskusijā piedalās Latvijas Drošāka interneta centra
vadītāja Maija Katkovska, centra "Dardedze"
pārstāve psiholoģe Daina Dziļuma un mamma Ilze
Millere ar bērniem - Katrīnu un Kristeru.

NOKLAUSIES ŠEIT
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PĒTĪJUMA “SKOLĒNA DIGITĀLAIS IQ” REZULTĀTI
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Pētījuma mērķis bija noskaidrot, kāds ir Latvijas skolēnu digitālais IQ jeb jauniešu digitālās prasmes un
zināšanas. Pētījumā piedalījās jaunieši vecumā no 14-17 gadiem, un tas iezīmē jauniešu interneta un
tehnoloģiju lietošanas tendences un paradumus:
•
•
•
•
•

54,7% lieto internetu vairāk par 3 h dienā;
Instagram kļuvis par populārāko tiešsaistes vietni jauniešu vidū (84%), bet populārākais saziņas rīks ir
WhatsApp (83%);
73% jauniešu sociālajos tīklos ir vairāk draugu nekā reālajā dzīvē;
78% jauniešu problēmsituācijas tiešsaistē parasti risina paši, neiesaistot pieaugušos;
85% ir zinoši par privātuma uzstādījumiem un drošām parolēm;
• 64% meklē informāciju mācībām;
• 73% uzskata, ka prot pārbaudīt,
vai informācija ir patiesa;
• 81% uzskata, ka prot atpazīt
reklāmas materiālus;
• 88%
noderētu
plašākas
zināšanas programmēšanā, 71%
par mākoņpakalpojumiem un to
lietošanu, 66% MS Excell lietošanā,
savukārt
64%
zināšanas
informācijas vērtēšanā;
• 61% sociālajos tīklos vieglāk
paust viedokli nekā dzīvē;
• 45% ir nožēlojuši, ka internetā
publicējuši ierakstu vai foto;
• 45% aizskarti vai apvainoti
sociālajos tīklos;
• vairums laiku internetā novērtē kā
interesantu un izklaidējošu, taču tikai
nedaudz vairāk par ½ kā jēgpilnu un
noderīgi pavadītu.

Nākamie soļi pēc pētījuma - veikt izglītošanas pasākumus, lai mērķtiecīgi stiprinātu gan skolēnu tehniskās
prasmes IKT jomā, gan veicinātu jēgpilnu to izmantošanu mācību un reālu dzīvē nepieciešamu uzdevumu
veikšanai.

PĒTĪJUMA REZULTĀTI ŠEIT
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TIEKAMIES FESTIVĀLĀ “LAMPA” NO 30.06.-1.07 CĒSĪS

Šovasar mūs varēs sastapt un ar mums parunāties festivālā
“Lampa”, Norden teltī, Cēsīs:

30.jūnijā no 12:30-22:00
1.jūlijā no 10:00-19:30

VAIRĀK LASI ŠEIT

Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā un Latvijas Drošāka
interneta centrs piedāvā interaktīvu aktivitāti mediju un informācijas
pratības vētīšanai, lai pilnveidotu izpratni par mediju pratības
daudzveidību.

SEKO, JAUTĀ UN ZIŅO MUMS!

Twitter.com/Drossinternets

Jautā mums:
info@drossinternets.lv

YouTube.com/Saferinternetlv

Ziņo par pārkāpumiem internetā:
zinojumi@drossinternets.lv

Facebook.com/Drossinternets

vai Drossinternets.lv pieejamo Ziņojumu formu

Instagram.com/Drossinternetslv
........................................................................................................................................
Priecāsimies, ja Ziņu lapā iekļauto informāciju pārsūtīsiet citiem interesentiem vai pārpublicēsiet, norādot
atsauci uz autoru – Latvijas Drošāka interneta centrs, Drossinternets.lv.
Ja arī Jūs vēlaties saņemt Ziņu lapu, vai arī no tās saņemšanas atteikties, lūdzu, rakstiet: info@drossinternets.lv
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