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Kā atpazīt viltus kontu Instagram un Facebook
Google piedāvātie kontroles rīki reklāmu ierobežošanai
Kā pasargāt bērnu no pornogrāfijas skatīšanās un pat atkarības
Aizvadīta Drošāka Interneta diena 2020
Digitālā nedēļa 2020

KĀ ATPAZĪT VILTUS KONTUS SOCIĀLAJOS TĪKLOS?
Kā atpazīt viltus kontu Instagram un Facebook? Kam
pievērst uzmanību? Drossinternets.lv apkopojis
biežāk sastopamās pazīmes, kas raksturīgas
viltus kontiem. Padomi palīdzēs ikvienam interneta
lietotājam būt uzmanīgam un neuzķerties uz šo viltus
kontu iespējamām ļaunprātīgām darbībām, apkrāpjot
un iesaistot interneta lietotājus savās darbībās.
Svarīgi, ka interneta lietotāji pievērš uzmanību, ja
tiem kāds nepazīstams konts pieseko Instagram
vai aicina draudzēties Facebook. Šādā situācijā
jāievēro piesardzība un labāk nepazīstamo kontu
neapstiprināt vai pat bloķēt. Tomēr, ja Jūs tas nebaida
un sekotāju skaits Jums ir svarīgs, vispirms būtu
jāpārbauda konts, pirms to apstiprināt. Tu nezini, kas ir
otrā pusē, un nevari būt drošs, vai šādiem kontiem
nav kādi ļaunprātīgi nolūki attiecībā uz tevi.
Nereti viltus konti tiek veidoti, lai pazemotu kādu.
Tiek paņemti svešas personas foto attēli, lai
izveidotu viltus kontu un uzdotos par šo personu
vai veidotu pazemojošus ierakstus, ar mērķi
vērst kibermobingu pret kādu personu. Šādos
gadījumos svarīgi, ka cietušais nekavējoties reaģē
un ziņo par viltus kontu sociālo tīklu administrācijai.
Par ziņošanas iespējām sociālajos tīklos vairāk varat
uzzināt Drossinternets.lv Sociālo tīklu drošības ceļvedī.
Nopietnos gadījumos par pareizāko rīcību šādās
situācijās iespējams konsultēties ar Drossinternets.lv
Ziņojumu līniju, izmantojot mobilo lietotni “Drošs
internets” vai mājas lapā, spiežot uz “Ziņot” pogu
un aizpildot ziņošanas formu.
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GOOGLE PIEDĀVĀTIE KONTROLES
RĪKI REKLĀMU IEROBEŽOŠANAI
Ar sava Google konta iestatījumu palīdzību, jūs varat noņemt
dažādas nevēlamas reklāmas, kuras jums tiek rādītas, lietojot
internetu un Google pakalpojumus, piemēram, YouTube, Chrome
u.tml.). Reklāmas tiek rādītas, balstoties uz informāciju, kuru jūs
ikdienā meklējat un skatāties internetā no savām viedierīcēm,
tāpat arī ņemot vērā jūsu intereses un konkrētā brīža atrašanās
vietu, kā arī vecumu, kādu esat norādījis savā Google kontā.

Google piedāvā saviem lietotājiem
vairākus reklāmas ierobežošanas
iestatījumus, kurus aicinām izmantot:
NOTEIKTU REKLĀMU BLOĶĒŠANA
RĀDĪTO REKLĀMU KONTROLĒŠANA
UZNIRSTOŠO REKLĀMAS LOGU BLOĶĒŠANA CHROME
PĀRLŪKĀ
CITI PADOMI PRIVĀTUMA NODROŠINĀŠANAI >

KĀ PASARGĀT BĒRNU NO PORNOGRĀFIJAS
SKATĪŠANĀS UN PAT ATKARĪBAS?
Kā pasargāt bērnu no pornogrāfijas
skatīšanās un pat atkarības, LR1
Ģimenes studijā skaidroja raidījuma viesi:
Drošāka interneta centra vadītāja Maija
Katkovska, biedrības “Papardes zieds”
vadītāja Iveta Ķelle, centra “Dardedze”
valdes locekle Laila Balode un Valsts
policijas psiholoģe Dace Landmane.
Mazu bērnu acīs pornogrāfija ir
pielīdzināma vardarbīgām un citām
satraucošām ainām, kas var emocionāli
negatīvi ietekmēt viņu izpratni par
dzimumu lomām un attiecībām,
uzskata speciālisti.
RAIDĪJUMU NOKLAUSIES ŠEIT >
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AIZVADĪTA DROŠĀKA INTERNETA DIENA 2020

Drošāka
Interneta
Diena 2020

Otrdien,

11. februārī

Drošāks internets sākas ar tevi!

Vecāki vai nu
ierobežo bērnam
internetu, vai
iedod pārāk lielu
brīvību.

Lielākoties tas,
ko bērns iemācās
internetā, nāk no
mājām.

Nekas nav bez
maksas, internetā
tu maksā ar saviem
datiem, lai piekļūtu
saturam.

Katram
vajadzētu regulāri
veikt digitālo
higiēnu – pārvaldīt
savu informāciju
internetā.

11. februārī notika diskusija
“Noķerti tīklā” un tās tiešraidi
varēja noskatīties internetā.
Ja neesat to redzējis, vēl joprojām iespējams
noskatīties
atkārtojumā
Drossinternets.lv
Facebook lapā https://ej.uz/mme7. Diskusiju
vadīja DELFI galvenais redaktors Ingus Bērziņš,
un tajā piedalījās dažādu jomu eksperti: Maija
Katkovska, Drossinternets.lv vadītāja; Artis
Ozoliņš, podkāsta #DigitālāsBrokastis vadītājs;
Klāvs Sedlenieks, sociālantropologs, RSU
docents; Jānis Krīvēns, podkāsta #PēdējāPilīte
vadītājs un reperis.
Diskusijas eksperti bija vienoti jautājumā, ka
nepieciešams aktīvāk izglītot pieaugušos –
informēt un izglītot vecākus par riskiem un
apdraudējumiem internetā, kā arī attīstīt
viņu medijpratības prasmes, jo tieši viņu
digitālajām prasmēm un kritiskajai domāšanai ir
ļoti būtiska loma, lai sniegtu vērtīgus padomus
saviem bērniem un spētu viņus pasargāt no
apdraudējumiem internetā.

JAUTĀ UN
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Katram
jāuzņemas
atbildība par
savām darbībām
internetā.

Viss, ko tu dari
internetā - tev
jābūt gatavam, ka
vienā brīdī tas var
kļūt publisks.

Mēs dzīvojam
datu ievākšanas
laikmetā,
mūsdienās ir
ļoti grūti palikt
anonīmam.

Notikuši vairāk nekā 100 Drošāka interneta
dienas (DID2020) pasākumi un aktivitātes visā
Latvijā, kurus organizēja skolas, bibliotēkas,
jauniešu centri un citas organizācijas, iesaistot
vairāk nekā 10 000 dalībnieku.
Vēlamies pateikties visiem aktīvajiem dalībniekiem reģionos, kas organizēja
un iesaistījās DID2020 pasākumu organizēšanā. Paldies par Jūsu
dalību un ieguldījumu, lai izglītotu un veicinātu drošāku interneta
izmantošanu sava novada bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū.

Noslēdzies E-zināšanu čempionāts
Skolēni visu februāri varēja piedalīties e-Zināšanu čempionātā un
pārbaudīt savas zināšanas par drošību internetā un medijpratību, aizpildot
testu internetā. Pavisam testu izpildīja vairāk nekā 13 000 skolēnu.
Š.g. 2. martā tika izlozēti 20 laimīgie, kas saņems pārsteiguma balvas no
Drossinternets.lv. To vārdi publicēti Drossinternets.lv mājas lapā.
Paldies skolēniem par piedalīšanos un skolotājiem īpašs paldies par
bērnu iesaistīšanu čempionātā.

Uz tikšanos nākamā gada
Drošāka interneta dienā!
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DIGITĀLĀ NEDĒĻA 2020

Latvijas
Informācijas
un
komunikācijas
tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju
(VARAM) no š.g. 23. līdz 27. martam organizē
Eiropas Digitālo nedēļu Latvijā.
Digitālās nedēļas laikā tiks organizēti gan centrālie
pasākumi un diskusijas, kam varēs sekot līdz
interneta tiešraidēs, gan arī pasākumi kas notiks
visos Latvijas reģionos.
VAIRĀK UZZINI ŠEIT >

Pirmdiena, 23. marts:
Atklāšanas pasākums: “Latvija – Digitālā lielvalsts”

Otrdiena, 24. marts:
Atvērtie dati

Trešdiena, 25. marts:
Sieviešu loma un iespējas digitālo tehnoloģiju vidē

Ceturtdiena, 26. marts:
Digitālās identitātes un drošības diena (KIBERNAKTS 2020)

Piektdiena, 27. marts:
“IKT Profesionāļu diena
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