
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viena no iespējām, ko mūsdienās piedāvā sociālie mediji 

— par mūsu bērnu privātās dzīves notikumiem mēs varam 

informēt draugus, paziņas un citus lietotājus ar fotogrāfiju 

un video ievietošanu internetā — viņš tikko ir dzimis, sācis 

staigāt, sācis iet skolā, uzvarējis sacensībās, u.tml. 

Tradicionālo fotoalbumu apskati jau sen ir nomainījusi 

fotogrāfiju un video ievietošana sociālajos tīklos.  

Tomēr, lai veicinātu, ka vecāki apzinās arī sekas un riskus, 

kas izriet no šādas rīcības, Net-Safe Latvia Drošāka 

interneta centrs ir sagatavojis informatīvu materiālu, kas 

sniegs ne tikai noderīgus padomus, kas būtu jāņem vērā, 

pirms publicēt ģimenes bildes internetā, bet arī liks 

aizdomāties, ka bērnam nāksies sadzīvot ar digitālajiem 

nospiedumiem, kurus būs atstājuši viņa paša vecāki.  

 

 

 

 

 

Jāņem vērā, ka bērni paši aizmirst par 

privātumu un ik dienas ievieto internetā ļoti 

daudz bildes un video par sevi, tāpēc šis 

materiāls būs noderīgs, lai ģimenē pārrunātu 

un vienotos par noteikumiem, ko drīkst, bet ko 

nevajadzētu publicēt internetā un 

ziņojumapmaiņas platformās. 
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 Informācija vecākiem, pirms publicē sava bērna bildes 

 Video sižets par vecāku digitālo kompetenci 

 Facebook privātuma iestatījumu pārskatīšana  

 Aicinām pieteikt jauniešus dalībai domnīcā  

 Noslēdzies konkurss „Mana diena internetā” 

 Atzīmē kalendārā 7. februāri, Drošāka interneta dienu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMĀCIJA VECĀKIEM, PIRMS PUBLICĒ SAVA BĒRNA BILDES 

 

MATERIĀLS ŠEIT  

http://drossinternets.lv/upload/materiali/bukleti/vecaki_publice_bernu_bildes.pdf
http://drossinternets.lv/upload/materiali/bukleti/vecaki_publice_bernu_bildes.pdf
http://drossinternets.lv/upload/materiali/bukleti/vecaki_publice_bernu_bildes.pdf
http://drossinternets.lv/upload/materiali/bukleti/vecaki_publice_bernu_bildes.pdf
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Šodienas bērnu skatījumā digitālā pasaule nav 

nošķirama no fiziskās, tādēļ arī vecākiem jāapgūst 

aizvien jaunas tehnoloģiju lietošanas zināšanas, lai 

saglabātu saikni un kopīgas intereses ar savām 

atvasēm, kā arī pasargātu viņus no iespējamajiem 

riskiem internetā. Realitātē vecākiem šīs prasmes ir 

ļoti atšķirīgas, un ne vienmēr tās ir pietiekamas. Bet 

kādām īsti jābūt vecāku digitālajām prasmēm, un 

kā mamma un tētis var būt droši, ka viņiem piemīt 

nepieciešamās zināšanas?  

Net-Safe Latvia Drošaka interneta centrs ir iesaistījies Amigo iniciatīvā Laimigamgimenem.lv. Aicinām 

noskatīties video sižetu „Vecāku digitālās prasmes un atbildība – ko par to jāzina?”, kurā sniedzam 

noderīgus padomus vecākiem.  

 

 

 

 

 

 

Sociālā tīkla vietne Facebook regulāri veic 

uzlabojumus un piedāvā saviem lietotājiem arvien 

jaunus drošības un privātuma iestatījumus, lai rūpētos 

par savu drošību, kā arī aizsargātu un ierobežotu 

piekļuvi publicētajai informācijai savos profilos. 

 

 

Aicinām jauniešus un vecākus, kuri lieto Facebook, 

ielogoties savā profilā un pārskatīt savus profila 

iestatījumus, lai pārliecinātos: 

 Kurš var redzēt un izplatīt tālāk manu ievietoto informāciju?  

 Kur un kas mani ir atzīmējis bildēs un ierakstos? 

 Vai mans profils ir publiski redzams ārpus Facebook vietnes, meklējot caur Google vai 

citām meklētājprogrammām? 

 Kurš var redzēt mana profila informācijā ietverto e-pasta adresi un telefona numuru? 

 Ka man nerādīsies reklāmas, balstoties uz to, ko skatos un meklēju internetā? 

 Ka es saņemšu brīdinājumu, kad kāds ielogojas manā profilā no nezināmas ierīces? 
 

 

VIDEO SIŽETS PAR VECĀKU DIGITĀLO KOMPETENCI 

VIDEO ŠEIT  

 

FACEBOOK PRIVĀTUMA IESTATĪJUMU PĀRSKATĪŠANA 

IESTATĪJUMU PĀRSKATĪŠANA 

http://laimigamgimenem.lv/
https://www.youtube.com/watch?v=9bJiZsM-as4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9bJiZsM-as4&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/help/443357099140264
https://www.facebook.com/help/443357099140264
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14. decembrī plkst.10:00 Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs ES 
mājas Sarunu telpā (Aspazijas bulvārī 28, 1.stāvā) aicina aktīvus, 
zinātkārus un domāt gribošus jauniešus uz domnīcu „Nāc un pastāsti, 
ko tev nozīmē digitālie mediji?”, kas veltīta interneta lietošanas 
paradumu analīzei.  

Domnīcā strādāsim ar jaunākajiem pētījumiem, analizējot, salīdzinot, 
definējot galveno un kopā kļūsim par kvalitatīvas informācijas autoriem -
radot argumentētu un interesantu sociālo tīklu vēstījumu par jauniešu 
interneta lietošanas paradumiem Latvijā no jauniešu pašu skatu punkta.  

No skolas aicinām pieteikt 3-5 vidusskolēnus (10. - 12. klase), sūtot 
vārdus, uzvārdus un skolas nosaukumu uz liene@drossinternets.lv līdz 
2016. gada 10. decembrim. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Ar rekordlielu dalībnieku skaitu noslēdzas konkurss “Mana 

diena internetā”. Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs 

oktobrī un novembrī aicināja 1.-3. klases skolēnus piedalīties 

konkursā “Mana diena internetā”, trīs dienas pierakstot visas 

darbības, ko skolēni veic internetā, kuras programmas, mājas 

lapas izmanto, kādas spēles spēlē. Konkursā piedalījās vairāk 

nekā 500 skolēni!  

Izsludinot konkursu, Drošāka interneta centra draugs Vaifijs 

plānoja doties ciemos pie deviņām labākajām klasēm. Bet, 

saņemot skolēnu radošos un rūpīgos darbus, žūrijas komisija pieņēma lēmumu – VAIFIJS DOSIES CIEMOS 

PIE PILNĪGI VISIEM KONKURSA DALĪBNIEKIEM! Ar katru skolu sazināsimies personīgi, lai vienotos par 

viesošanās laiku. 

Sakām sirsnīgu paldies skolēniem un čaklajām skolotājām par konkursā paveikto!  

Vairāk informācijas Drossinternets.lv  

 

 

 

AICINĀM PIETEIKT JAUNIEŠUS DOMNĪCAI 14.DECEMBRĪ ES MĀJĀ 

 

 

KONKURSS NOSLĒDZIES - VAIFIJS CIEMOSIES PIE VISIEM DALĪBNIEKIEM 

 

mailto:liene@drossinternets.lv
http://www.drossinternets.lv/
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Jau 14.gadu pēc kārtas 2017.gada 7.februārī tiks atzīmēta Vispasaules drošāka interneta diena, kuras 

sauklis “Kopā par labāku internetu!”, aicinot ikvienu būt pozitīvam internetā un veidot labāku interneta vidi. 

Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs kā ierasts organizēs aktivitātes, iesaistot skolas, bibliotēkas, bērnus 

un jauniešus. Sekojiet līdz informācijai mūsu mājas lapā Drossinternets.lv un ziņu izdevumos. 

 

 

 

 

 

Jautā mums: 

info@drossinternets.lv  

Ziņo par pārkāpumiem internetā: 

zinojumi@drossinternets.lv 

 vai Drossinternets.lv pieejamo Ziņojumu formu 

........................................................................................................................................ 

Priecāsimies, ja Ziņu lapā iekļauto informāciju pārsūtīsiet citiem interesentiem vai pārpublicēsiet, norādot 

atsauci uz autoru – Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs, Drossinternets.lv. 

Ja arī Jūs vēlaties saņemt Ziņu lapu, vai arī no tās saņemšanas atteikties, lūdzu, rakstiet: info@drossinternets.lv  

 

SEKO, JAUTĀ UN ZIŅO MUMS! 

 

 

 

Twitter.com/Drossinternets  

Facebook.com/Drossinternets 

YouTube.com/Saferinternetlv  

 

ATZĪMĒ KALENDĀRĀ DROŠĀKA INTERNETA DIENU 

 

http://drossinternets.lv/page/53
mailto:info@drossinternets.lv
mailto:zinojumi@drossinternets.lv
http://drossinternets.lv/page/3
mailto:info@drossinternets.lv
https://twitter.com/drossinternets
https://www.facebook.com/drossinternets
https://www.youtube.com/user/saferinternetlv/videos

