
Drošība digitālajā vidē
Rīki, kurus svarīgi zināt un tēmas, kuras apspriest ar 

jauniešiem un pieaugušajiem

Rinalds Rudzītis



nepārtraukts process



Par ko
• Teorētiskās pārdomas par jauniešiem un 

pieaugušajiem 

• Cilvēka drošība 

• Ierīču drošība 

• Platformas 

• Kā par to runāt? 

• Kur meklēt palīdzību?





Aktivitātes un riski

• Informācijas un fotogrāfiju ievietošana 

• Komentēšana, lamāšanās, rupjas valodas lietošana 

• Sazināšanās ar cilvēku, kuru nepazīsti vai atbildēšana uz 
vēstulēm, kas saņemtas no svešām personām 

• Draudu izteikšana 

• Viltus profila izveide 

• Slavinošas aktivitātes, piemēram, alkohola lietošanai vai 
smēķēšanai 

• Failu sūtīšana un saņemšana 

• Sextings 

• Emocionāla pazemošana (cyberbullying) 

• Publisks un neaizsargāts WiFi



Sociālie tīkli = Tavs CV

Šodien publicētais pateiks to, ko par Tevi domās 
rīt. 

Ja nebūs nekā – tad Tevis nav!



Teorētiskās pārdomas
Gadsimtiem ilgi pieaugušie veidoja bērnu kultūru, bet 
digitālās realitātes radītie izaicinājumi pieaugušajiem 
bieži liek izjust bezspēcību un savas autoritātes 
mazināšanos. 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ienākšana 
bērnu un jauniešu ikdienā, rada situāciju, ko pētnieki 
uzskata par unikālu – bērnu pieredze pieaugušajiem 
bieži ir nesaprotama.



Teorētiskās pārdomas
Plaisa starp paaudzēm – tās pamatā ir dažādas 
paaudzes pārstāvošu sabiedrības locekļu atšķirīgās 
prasmes sociālo paradumu konstruēšanā, kā arī viņu 
atšķirīgās iespējas piekļūt tehnoloģijām (Bleckmann 
2012; Rifkins 2004). 

Digitalizācijas radītā sociālā plaisa pēdējos gados 
palielinās tieši starp pieaugušo un bērnu pirmsskolas 
un sākumskolas vecumā.





Priekšrocības
Digitālās paaudzes kultūru raksturo trīs būtiskas 
pazīmes:  

tehnoloģiju lietošana,  

augstas prasības pret sevi un citiem,  

kā arī atvērtība domāšanā, kas izpaužas kā drosme 
stāties pretī izaicinājumiem un gatavība pieņemt 

pārmaiņas.



Priekšrocības
Iemesli, kas ļauj jauniešiem veiksmīgi iekļauties 
pārmaiņu sabiedrībā:  

viņi runā dažādās valodās,  

lieto plaša spektra tehnoloģijas,  

pieprasa jaunus mācīšanas paņēmienus un paši 
izmanto jaunus mācīšanās rīkus.



Ko darīt?
Transformē audzināšanas mērķi no paklausības uz 
rīcībspējas veicināšanu, kas īstenojams bērnu un 
pieaugušo sadarbībā, simetriskās un cieņpilnās 
attiecībās. 

Nepieciešama audzināšanas fokusa maiņa: 
rīcībspējīgo bērnu uztvert nevis kā nevarīgu un 
nesaprātīgu, bet gan kā būtni, kam ir viedoklis, kas 
apzinās savas vajadzības un tiesības, ir kompetents 
un patstāvīgs savas identitātes konstruētājs.





Cilvēka drošība



Cilvēka drošība

• Bērnu drošība 

• Datu drošība 

• Fiziskā veselība 

• Vardarbība



Viss sākas ar sarunu un drošības radīšanu, lai bērns apzinās, ka 

jebkurā brīdī var vērsties pie vecākiem pēc palīdzības un nejustu 

bailes, ka, izstāstot par savām problēmām internetā, varētu tikt 

par notiekošo sodīts un, iespējams, zaudētu piekļuvi internetam.  

Katram vecumam savas lietas – tāpēc saruna nebūs vienreizēja.



Bērnu drošība

• Fiziska 

• Emocionāla



Populārākās problēmas, kas var rasties 
bērnam vai ko bērns var neapzināti radīt citiem

• Neadekvātu tekstu un bilžu sūtīšana un saņemšana.

• Iespēja, ka bērni var kādu apzināti vai neapzināti terorizēt ar 
īsziņām vai arī augšupielādēt internetā apkaunojošu video vai 
bildi par kādu citu bērnu.

• Laika vai miega trūkums, ko bērnam var izraisīt nepārtraukta 
viedtālruņa lietošana tā daudzo funkciju dēļ.

• Finansiālie zaudējumi, ko var izraisīt bieža īsziņu sūtīšana, zvanu 
veikšana, interneta lietošana, kā arī maksas pakalpojumu 
iegādāšanās.

• Drošības draudi saistībā ar faktu, ka bērns pastāvīgi publicē 
internetā savu atrašanās vietu, kas redzama arī svešiniekiem.



Runāšana par šiem drošības jautājumiem 
var palīdzēt novērst virkni problēmu

• Pašiem iepazīties ar iegādāto viedtālruni, jāapgūst tā funkcijas un 
jāpaskaidro tās bērnam, lai viņš/viņa prastu to pareizi lietot. 

• Jāuzsver, lai bērns nekādā gadījumā nedod savu vai savu draugu 
tālruņu numurus, kā arī citus ar viedtālruni saistītos datus 
nepazīstamiem cilvēkiem. 

• Nepieciešams atgādināt, lai bērns neatbild uz neizprotamām 
īsziņām, ko sūtījis nepazīstams cilvēks. 

• Izskaidrot, ka nedrīkst internetā sūtīt vai publicēt aizskarošas 
ziņas vai attēlus par citiem cilvēkiem. Kaut arī bērnam tas var 
šķist kā joks, ir svarīgi izskaidrot, ka cita cilvēka aizskaršana ir ļoti 
nopietns nodarījums. 

• Ieteikt izvairīties no vietnēm vai programmām, kur pastāvīgi tiek 
publicēta bērna atrašanās vieta, it īpaši, ja šīs ziņas var redzēt ne 
tikai ļoti tuvi cilvēki.



12 galvenie padomi, ja mobilo tālruni lieto 
bērns

• Izvēlieties tarifu plānu ar saprātīgu ierobežojumu un raugieties, lai bērns ir atbildīgs (finansiāli vai 
kā citādi), ja šis ierobežojums tiek pārsniegts. 

• Pārskatiet mobilā tālruņa rēķinu kopā ar bērnu – pārliecinies, ka tēriņi atbilst jūsu abu plānotajam. 
• Noskaidrojiet, kāda ir jūsu bērna skolas politika attiecībā uz mobilo tālruņu lietošanu un atbalstiet 

to! 
• Izrunājieties par pazemošanu un apcelšanu, izmantojot mobilos tālruņus. Palūdziet, lai bērni 

pastāsta, ja saņem uzmācīgas īsziņas, attēlus vai zvanus. Un pasakiet viņiem, ka pazemošana un 
apcelšana netiks pieciesta. 

• Pastāstiet bērniem, ka nedrīkst izpaust savu tālruņa numuru internetā, īpaši svešiem cilvēkiem, un 
arī tad, ja viņi ar tiem internetā sazinās jau kādu laiku. 

• Izrunājieties ar bērniem par seksuāla rakstura komunikāciju, izmantojot tālruni, un raugies, lai viņi 
saprot, ka seksuāli neatbilstoša valoda un attēli nav pieļaujami. 

• Raugieties, lai mobilā tālruņa lietošana būtu līdzsvarota. Centieties radīt zonas, kur netiek lietoti 
mobilie tālruņi, piemēram, pirms pusdienošanas ielieciet mobilos tālruņus grozā. 

• Runājiet ar bērniem par mobilā tālruņa lietošanas manierēm. Lai gan mobilie tālruņi ir lielisks veids, 
kā sazināties ar klāt neesošiem cilvēkiem, bērniem ir jāiemācās nebūt rupjiem pret apkārtējiem! 

• Rādiet piemēru! Vecāki var tikpat ļoti aizrauties ar saviem telefoniem kā bērni. Radiet līdzsvarotas 
un cieņpilnas tālruņa lietošanas modeli. 

• Raugieties, lai sekas jūsu ģimenes mobilo tālruņu lietošanas noteikumu pārkāpšanai būtu jēgpilnas 
un lai šie noteikumi tiktu konsekventi ievēroti. 



Datu drošība

• Dators 

• Telefons 

• Planšete



Parole

paroļu vārdnīcas

divpakāpju 
autentifikācija

paroļu pārvaldnieki



Populārākās paroles
Populārākās paroles 

2014.gadā 
1. 123456  
2. pasword 
3. 12345 
4. 12345678 
5. qwerty 
6. 123456789

Populārākās paroles 
2015.gadā 

1. 123456 (nemainīgi)
2. password (nemainīgi)
3. 12345678 (pakāpusies + 1)
4. qwerty (pakāpusies + 1)
5. 12345 (noslīdējusi – 2)
6. 123456789 (nemainīgi)

Populārākās paroles 
2014.gadā LV 

1. 123456
2. 12345
3. saulite
4. qwerty
5. mamma
6. vasara



Piemērs:
1. izvēlamies teksta rindiņu – piemēram:  mans draugs nenopietns 

cilvēks
2. izvēlamies katra vārda pirmo un trešo burtu – iegūstam paroli: 

mndanncl
3. vajag ciparu – l burtu nomainām uz 1 – iegūstam paroli: mndannc1
4. vajag lielo burtu – m burtu nomainām uz M – iegūstam paroli: 

Mndannc1
5. vajag simbolu – a burtu nomainām uz & – iegūstam paroli: 

Mnd&nnc1
6. katrai vietnei atšķirīga parole – pievienojam vietnes sev zināmu 

saīsinājumu:
• Mnd&nnc1dr –  parole draugiem.lv;
• Mnd&nnc1ek –  parole e-klase;
• Mnd&nnctw – parole twitter.com .



Digitālā drošības alianse iesaka deviņus 
pašaizsardzības pamatlikumus internetā

http://www.e-drosiba.lv/digitali-dross-iedzivotajs/
naudas-drosiba/naudas-drosibas-kampana-interneta-
dari-ka-dzive.html

http://www.e-drosiba.lv/digitali-dross-iedzivotajs/naudas-drosiba/naudas-drosibas-kampana-interneta-dari-ka-dzive.html
http://www.e-drosiba.lv/digitali-dross-iedzivotajs/naudas-drosiba/naudas-drosibas-kampana-interneta-dari-ka-dzive.html
http://www.e-drosiba.lv/digitali-dross-iedzivotajs/naudas-drosiba/naudas-drosibas-kampana-interneta-dari-ka-dzive.html


Fiziskā veselība

Cik daudz un bieži mēs izkustamies un, cik daudz 
mūsu bērni/jaunieši? 

Laika ierobežojumi. 

Paši un bērni



34% bērnu un jauniešu, kuri ikdienā 
klausās mūziku austiņās, tuvojoties 
dzelzceļa sliedēm, izņem tās, 15% pagriež 
mūziku klusāk, savukārt, absolūtais 
vairākums - 71%, tikai apstājas, lai 
pārliecinātos, ka netuvojas vilciens, taču 
turpina ierasto ceļu ar skaļu mūziku fonā.



Vardarbība
• vienam pret otru 

• https://www.esidross.lv/2016/09/09/emocionala-
pazemosana-virtualajas-platformas/ 

• "Roberts" ņirgāšanās profilaksei interneta vidē 
https://youtu.be/OvbNOHJ-7hI 

• "Katrīna" ņirgāšanās profilaksei skolas vidē https://
youtu.be/lTGqR50Pfv0 

https://www.esidross.lv/2016/09/09/emocionala-pazemosana-virtualajas-platformas/
https://www.esidross.lv/2016/09/09/emocionala-pazemosana-virtualajas-platformas/
https://youtu.be/OvbNOHJ-7hI
https://youtu.be/lTGqR50Pfv0
https://youtu.be/lTGqR50Pfv0


Ierīču drošība

• Telefons/ planšetdators 

• Dators



Telefons/plašetdators



Aprīkojiet planšetdatoru ar pretvīrusu 
programmatūru
Android, iespējams lejupielādēt bezmaksas AVG antivīrusa 
programmatūru (http://www.avgmobilation.com/android/free-
antivirus) 
Avast! Mobile Security (https://play.google.com/store) un pēc tās 
instalēšanas attālināti savu ierīci varēsiet kontrolēt no https://
my.avast.com/, reģistrējoties ar savu kontu. 
  
iOS - Apple store ir iespējams lejupielādēt VirusBarrier (http://
download.cnet.com/Intego-
VirusBarrier-2013/3000-2239_4-10499678.html)

http://www.avgmobilation.com/android/free-antivirus
http://www.avgmobilation.com/android/free-antivirus
http://www.avgmobilation.com/android/free-antivirus
http://www.avgmobilation.com/android/free-antivirus
https://play.google.com/store
https://my.avast.com/
https://my.avast.com/
https://my.avast.com/
https://my.avast.com/
http://download.cnet.com/Intego-VirusBarrier-2013/3000-2239_4-10499678.html
http://download.cnet.com/Intego-VirusBarrier-2013/3000-2239_4-10499678.html
http://download.cnet.com/Intego-VirusBarrier-2013/3000-2239_4-10499678.html
http://download.cnet.com/Intego-VirusBarrier-2013/3000-2239_4-10499678.html
http://download.cnet.com/Intego-VirusBarrier-2013/3000-2239_4-10499678.html


Drošs meklēšanas režīms mobilajā tālrunī



Satura filtri mobilajam
http://w

w
w

.sipbench.eu/phase6.cfm
/action.ranking



Pazuda telefons

Diemžēl, bet vajag internetu!!! 

Aplikācijas: 
Apple 
«Find My iPhone» 

Android 
«Locate My Android» vai «Plan B»



Fotogrāfiju lokācijas - iPhone

1. "Settings"

2. "Privacy"

3. "Location Services"

4. "Camera" nomaini no “While Using 
the App " uz "Never"



Fotogrāfiju lokācijas - Android



Fotogrāfiju lokācijas



Android viedtālrunis

Var pielāgot Google Play Store uzstādījumus  

Play Store -> „Settings” -> „Password”  

„Content filtering”, kur var izvēlēties, kādas 
programmas ir atļauts lejupielādēt, piemēram, ja 
izņemsiet ķeksīti no sadaļas „High maturity”, 
bērns vairs nevarēs apskatīt programmas, kurās ir 
vardarbība un citas bērnam nepiemērotas lietas.



iOS viedtālrunis - iPhone

• Viedtālruņos ar iOS operētājsistēmu arī tiek piedāvāts 
pielāgot vecākvadības uzstādījumus. To var izdarīt, ejot uz 
„Settings”, kur tālāk ir jāizvēlas sadaļa „General” un tad 
„Restriction” 

• „Settings” -> „Privacy” -> „Advertising” -> „Limit Ad 
Tracking” (on) 

• „Settings” -> „Touch ID&Passcode” -> „Turn Passcode On”



Dators



Kā ieslēgt drošu meklēšanas režīmu uz 
datora



Kā ieslēgt drošu meklēšanas režīmu uz 
datora
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Drošības uzstādījumi Google Chrome

https://www.google.com/safetycenter/
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Drošība Internet Explorer



Drošība Internet Explorer



Drošība Internet Explorer



Drošība Internet Explorer



Drošība Mozilla Firefox



Drošība 
Mozilla Firefox



Drošība 
Mozilla Firefox



Drošība 
Mozilla Firefox



Private window, Incognito tab, Private



Satura filtri
http://w

w
w

.sipbench.eu/phase6.cfm
/action.ranking



DROŠĪBAS UZSTĀDĪJUMI

Uzstādām atbilstošus privātuma aizsardzības iestatījumus: 
• Kā ieslēgt drošu meklēšanas režīmu uz datora - Google, Bing un 

YouTube: šeit >>> 

• Kā ieslēgt drošu meklēšanas režīmu mobilajā tālrunī: šeit >>> 

• Drošības uzstādījumi Google Chrome pārlūkprogrammā: šeit >>>   

• Drošības uzstādījumi Internet Explorer pārlūkprogrammā: šeit >>> 

• Drošības uzstādījumi Mozilla Firefox pārlūkprogrammā: šeit >>> 

• Satura filtri datoram: šeit >>>  

• Satura filtri mobilajam tālrunim: šeit >>> 

• Private window, Incognito tab, Private

http://www.drossinternets.lv/upload/instrukcijas/drosa_meklesana_datora_google-bing-youtube.pdf
http://www.drossinternets.lv/upload/instrukcijas/drosa_meklesana_telefona.pdf
http://www.drossinternets.lv/upload/instrukcijas/chrome_parlukprogrammas_drosibas_uzstadijumi.pdf
http://www.drossinternets.lv/upload/instrukcijas/iexplorer_parlukprogrammas_drosibas_uzstadijumi.pdf
http://www.drossinternets.lv/upload/instrukcijas/iexplorer_parlukprogrammas_drosibas_uzstadijumi.pdf
http://www.drossinternets.lv/upload/instrukcijas/mozilla_firefox_parlukprogrammas_drosibas_uzstadijumi.pdf
http://www.drossinternets.lv/upload/instrukcijas/satura_filtri_datoriem.pdf
http://www.drossinternets.lv/upload/instrukcijas/satura_filtri_telefoniem.pdf


Platformas



Draugiem.lv



Twitter, Instagram
Iespēja uzstādīt «Private» - tad to redz tikai 
lietotāja apstiprinātie sekotāji



whatsapp



“Facebook”, “Twitter” vai “Instagram” drīkst lietot 
no 13 gadu vecuma, “Linkedin” no 14, bet 
“WhatsApp” no 16 gadiem, savukārt “Youtube” no 13 
gadiem ir atļauts lietot ar vecāku atļauju.



DROŠS SOCIĀLĀ TĪKLA PROFILS

Uzstādām atbilstošus privātuma aizsardzības 
iestatījumus: 
• Privāta konta uzstādīšana Facebook.com >>> šeit  

• Privāta konta uzstādīšana Twitter.com >>> šeit  

• Droša profila uzstādīšana Draugiem.lv >>> šeit  

• Privāta konta uzstādīšana aplikācijā Instagram >>> šeit  

• Privātuma iestatījumi aplikācijā Whatsapp >>> šeit  

• Drošības uzstādījumi Ask.fm >>> šeit 

http://www.drossinternets.lv/upload/facebook.pdf
http://www.drossinternets.lv/upload/twitter.pdf
http://www.drossinternets.lv/upload/draugiem.lv_dross_porfils.pdf
http://www.drossinternets.lv/upload/instagram.pdf
http://www.drossinternets.lv/upload/whatsapp.pdf
http://www.drossinternets.lv/upload/materiali/ask_fm_informacija.pdf


Facebook
Facebook uzstādījumu sadaļā Apps var redzēt 
pilnu sarakstu ar aplikācijām, kurām ir piešķirtas 
pieejas jūsu kontam: https://www.facebook.com/
settings?tab=applications  

Tur varat dzēst vai labot, kādas pieejas konkrētajai 
aplikācijai ir aktivizētas. Aplikācija var ilgstoši sēdēt 
tur aizmirsta, līdz kādā brīdī sākt “spamot”. Ja 
konts jau ir sācis veikt neatļautas darbības, obligāti 
nomainiet paroli un iztīriet no aplikāciju saraksta 
visas aizdomīgās aplikācijas.



Facebook

Sadaļā “Timeline un Tagging settings” ierobežojiet 
cilvēkus, kuri drīkst Tevi atzīmēt, kā arī norādi, ka 
pirms publicēšanas vēlaties apstiprināt šī ieraksta 
publicēšanu Tavos jaunumos. 



Kā par to runāt?



Tendences



Piemēri Latvijā

• Sarakste sociālajos tīklos → sexting → šantāža 

• Skype sarakste → sexting → pavešana netiklībā  

• Viltus profilu veidošana → psiholoģiskais terors 

• Emocionāla pazemošana WhatsApp, Snapchat 

• Baumu konti sociālajos tīklos (īpaši izplatīts mazpilsētās) 

• «Revenge porn» 

• draudēšana





Sextings

Aktivitāte, kad bērni un jaunieši ar mobilā telefona starpniecību nosūta seksuāla 
rakstura īsziņas vai savu un vienaudžu kailfoto gan saviem draugiem, gan nereti 
cilvēkiem ar pedofiliska rakstura nosliecēm, kuri maskējas. 

https://youtu.be/k3ZhB-IyNNA 

Facebook Messenger 
Whatsapp 
Snapchat 
u.c.

https://youtu.be/k3ZhB-IyNNA


Sextings
Statistika Latvijā: 
• katrs desmitais nepilngadīgais jaunietis ir nosūtījis savu kailfoto 

kādam; 
• meitenes to ir darījušas ievērojami biežāk – 73% meitenes vs 

27% zēni; 
• 16% atzina, ka viņu foto tika pārsūtīts tālāk; 
• katrs trešais jaunietis apstiprina, ka ir saņēmis no kāda bildi, 

kur viņš(-a) ir atkailinājies; 
• un 15% no viņiem atzinās, ka ir šo bildi pārsūtījuši tālāk vai 

parādījuši vēl kādam 
• 22% atbildēja apstiprinoši uz jautājumu – vai kāds tev ir 

pārsūtījis vai parādījis cita drauga vai paziņas kailfoto?



Sextings
Kā galvenā motivācija, ko min bērni un jaunieši, kāpēc šādas 
bildes tiek veidotas un nosūtītas, tiek minēts: 
• Lai panāktu, ka bērnu/jaunieti ievēro un pamana - 46.8% 

• Lai iepatiktos savai simpātijai - 27.9% 

• Lai justos īpaši - 27.4%  

• Lai justos seksīgi - 22.9%  

• Lai uzprasītos uz komplimentiem - 19.4%  

• Lai pārsteigtu savu draugu/draudzeni ar seksīgu dāvanu - 15.4% 

• Jo kāds ir piespiedis konkrēto personu fotografēties un bildes 
nosūtīt - 13.9% 

• Par stulbām šādas aktivitātes - 44.8%



Sextings

• Latvijā skandalozākais šāds bērnu pornogrāfijas 
vācējs ir pagājušajā gadā aizturētais Rīgas 
satiksmes trolejbusa šoferis. 

• Vīrietis dažādos sociālajos tīklos uzdevās par 
meiteni vārdā Natālija. Viņa pedofiliskās šantāžas 
apjoms iespaidīgs. No 12 līdz 17 gadīgiem puišiem 
viņš septiņu gadu laikā bija ievācis 22 tūkstošus 
video un foto failu ar pornogrāfisku saturu.
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Cietušā statuss ir noteikts 61 personai - pilngadīgi un nepilngadīgi

Vīrietis bija izveidojis internetā vairākos sociālos tīklos viltus profilu 
ar vārdu Natālija, aktīvi meklējot iepazīšanos ar līdzīga vecuma 
puišiem - no 14 līdz 20 gadiem lielākoties.

Šajā laikā viņš ieguvis pornogrāfiska satura materiālus no vairāk 
nekā 1000 cilvēkiem. Tas kļuvis zināms, jo vīrietis «veda sava veida 
grāmatvedību un cietušo dati ir apkopoti pie viņa izņemtajās 
mantās». Konstatēti vairāk nekā 22 000 video un foto failu ar bērnu 
pornogrāfijas saturu

Iepazīstoties ar jauniešiem, viņš lūdza atsūtīti kailfoto, pēc tam 
izmantoja šo informāciju, lai šantažētu puišus un iegūtu vairāk 
pornogrāfiska satura informāciju. 

Vīrietis iegūto informāciju par jauniešiem tālāk nav izplatījis un 
izmantojis tikai savām vajadzībām.



Šoferi pedofilu notiesā uz 17 gadiem 
cietumā

Vīrietis laikā no 2009. līdz 2013.gadam, izmantojot internetu un 
publiski pieejamos sociālos tīklus ar tajos paša izveidotiem 
profiliem, sāka saraksti ar svešām mazgadīgām meitenēm.

Sarakstē apsūdzētais vīrietis uzdeva jautājumus par seksuālām 
tēmām, aicināja meitenes atkailināties interneta kameru priekšā, kā 
arī mudināja izmēģināt seksuālas darbības un stāties 
dzimumattiecībās, satiekoties klātienē.

Apsūdzētajam inkriminē 42 noziedzīgus nodarījumus.

Aptuveni 200 mazgadīgas meitenes, izmantojot dažādus sociālos 
tīklus. 



Sextings

https://www.youtube.com/watch?v=k3ZhB-IyNNA



Pranks – joki/izjokošana (pieaugušie – 
stulbība)
• Kanēļa ēšana 
• Alus un piena dzeršana 
• Selfiji pie auto stūres 
• Apliešanās ar degšķidrumu 
• Prezervatīva mešana 
• Atvērtie FB event dzimšanas dienas ballītēm 

Filma «The Prankster», 2010 
https://youtu.be/sj7r-vhLOkA 

https://youtu.be/sj7r-vhLOkA


Jauniešiem



Populārākās problēmas, kas var rasties 
jauniešiem vai ko jaunieši var radīt citiem

• Neadekvātu tekstu un bilžu sūtīšana un saņemšana. 

• Apzināti vai neapzināti terorizēt citus ar īsziņām vai arī 
augšupielādēt internetā apkaunojošu video vai bildi par 
kādu citu. 

• Laika vai miega trūkums. 

• Finansiālie zaudējumi.



Populārākās problēmas, kas var rasties 
jauniešiem vai ko jaunieši var radīt citiem

• Drošības draudi saistībā ar faktu, ka jaunieši bieži 
publicē internetā savu atrašanās vietu, kas redzama arī 
svešiniekiem. 

• Neatbildēt uz neizprotamām īsziņām, ko sūtījis 
nepazīstams cilvēks. 

• Izskaidrot, ka nedrīkst internetā sūtīt vai publicēt 
aizskarošas ziņas vai attēlus par citiem cilvēkiem. Kaut 
arī tas var šķist kā joks - cita cilvēka aizskaršana ir ļoti 
nopietns nodarījums.



PĀRKĀPUMI UN ATBILDĪBA INTERNETĀ

• Administratīvā un kriminālā atbildība iestājas no 14 
gadu vecuma! 

• Par pārkāpumiem internetā var sodīt tāpat kā reālajā 
dzīvē.  

• Internetā neviens nav anonīms



Citu aizvainošana, emocionāla 
pazemošana

28EUR

Viltus profilu veidošana
70 - 570 

EUR

Rupjas valodas lietošana 35 EUR

Draudēšana

Filmu, mūzikas un tml. materiālu 
izplatīšana

Līdz 4285 
EUR

Līdz 357 
EUR



TEV JĀATCERAS, ka:

• To, ko tu publicē, redzēs ne tikai tavi draugi un klasesbiedri; 

• Viss, ko tu publicē internetā, var būt publiski pieejams arī pēc gada, 5 
vai 10; 

• Fotogrāfijas, kurās esi redzams puskails vai pilnīgi kails, nav paredzētas 
publiskai apskatei 

• Tiklīdz kā kailfoto ir nosūtīts kaut vienai personai, kontrole pār to 
pazudīs 

• Sava kailfoto nosūtīšana kādam - tas var izrādīties vēl publiskāk kā 
izvietot to Rīgā stacijas laukumā uz plakāta 

• Fotogrāfijās, kurās esi redzams  ģimenes dzīvoklī, mājā vai savā istabā, 
var būt redzama ļoti privāta informācija. Šī informācija var kalpot 
svešiniekam kā palīgs, lai bērnu uzmeklētu 

• Nekādā gadījumā neticēt visam, ko stāsta skaistā meitene vai atlētiskais 
puisis, kas jūs ir uzrunājis internetā



Vecākiem



Teju katrs otrais bērns (45%) vecumā līdz 2 gadiem lieto mobilās ierīces.


45% bērnu vecumā līdz 6 gadiem lieto mobilās ierīces reizi dienā vai biežāk.


44% bērnu vecumā līdz 6 gadiem skatās mobilās ierīces bez vecāku 
klātbūtnes.


homotabletis.org

http://homotabletis.org


Android ierīču iestatījumos ir atrodama izvēlne „Vecāku 
kontrole” (“Parental Control”), kas dod iespēju atbilstoši 
mainīt iestatījumus un noteiktu satura ierobežojumus. 


iOS mobilo ierīču (iPad, iPhone) īpašnieki galvenajos 
iestatījumos var izmantot „Privacy” funkciju.   


Windows Phone ierīcēs varat izmantot funkciju “Mana 
ģimene” (“My Family”), kas ir atrodama Microsoft Family 
Safety pakalpojumā.  Izmantojot funkciju “Game rating 
filter”, var bloķēt spēles, kas neatbilst bērna vecumam.



Pieci padomi vecākiem par pusaudžiem un 
seksuāla rakstura ziņu sūtīšanu

• Raugieties, lai jūsu pusaudzis saprot, ka viņš zaudē kontroli pār 
īsziņām un fotogrāfijām pēc tam, kad ir nospiesta nosūtīšanas 
poga. 

• Atgādiniet savam pusaudzim, ka seksuāla rakstura īsziņas vai 
fotogrāfijas var ieraudzīt arī viņa potenciālais darba devējs vai 
koledžas uzņemšanas komisijas pārstāvji. 

• Izskaidrojiet savam pusaudzim, ka jūsu spēles noteikumi attiecībā 
uz interneta lietošanu neatļauj seksuāla rakstura komunikāciju. 

• Norādiet, ka seksuāla rakstura saziņai būs sekas, iespējams, 
aizliegums lietot mobilo tālruni noteiktu laika periodu. 

• Ar mobilajiem tālruņiem saistītus incidentus izmantojiet, lai 
parunātu ar savu pusaudzi par veselīgu seksualitāti un attiecībām.











https://youtu.be/rMNsrAV3nt0?list=UUNfZTW4ff6QAdHwcBBPbbtg



Materiāli/resursi



Izsmiešana

https://www.youtube.com/watch?v=MjEo4UhuLtg



Zagšana

https://www.youtube.com/watch?v=WXl1zst9mGE



Izvarošana

https://www.youtube.com/watch?v=s-WedRyhcEw



Ko vēl?
• Filmas par pusaudžu drošību internetā 

https://youtu.be/waOrFddfm1k (Izvarošana) 
https://youtu.be/HCngkf60P7U (Zagšana) 
https://youtu.be/2QemSd6HFPk (Izsmiešana) 

• Dažādas filmas 
https://www.youtube.com/user/saferinternetlv/videos 

• Datora un interneta lietošanas paradumi 
Rīks IDRE http://idre.github.io/ 

Antivīrusi un paroles 

Eiropas Savienības Safer Internet programmas ietvaros ir izveidots satura filtru apskats, ar 
informāciju iespējams iepazīties šeit: http://sipbench.eu/phase6.cfm/secid.7 

Bezmaksas programmatūra bērna drošībai 

http://drossinternets.lv/page/285

https://youtu.be/waOrFddfm1k
https://youtu.be/HCngkf60P7U
https://youtu.be/2QemSd6HFPk
https://www.youtube.com/user/saferinternetlv/videos
http://idre.github.io/
http://sipbench.eu/phase6.cfm/secid.7
http://drossinternets.lv/page/285


Mācību materiāli
• http://drossinternets.lv 

• https://www.esidross.lv 

• “Pasaule tīmeklī” http://drossinternets.lv/upload/materiali/
gramatas/pasaule_timekli_5-9_klase.pdf 

• Internets kļūdas nepiedod https://youtu.be/lUC5OFn8aa8 

• Metodiskais materiāls “Interneta atbildīga un droša 
lietošana” http://lpmc.lv/uploads/media/
5.nodala._Macibu_metodes_un_pielikumi.pdf

http://drossinternets.lv
https://www.esidross.lv
http://drossinternets.lv/upload/materiali/gramatas/pasaule_timekli_5-9_klase.pdf
http://drossinternets.lv/upload/materiali/gramatas/pasaule_timekli_5-9_klase.pdf
https://youtu.be/lUC5OFn8aa8
http://lpmc.lv/uploads/media/5.nodala._Macibu_metodes_un_pielikumi.pdf
http://lpmc.lv/uploads/media/5.nodala._Macibu_metodes_un_pielikumi.pdf


Kur vērsties?
Bērnu un pusaudžu Uzticības tālrunis 116111 

Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs 
info@drossinternets.lv 
www.drossinternets.lv  

Centrs pret vardarbību “Dardedze” 
www.centrsdardedze.lv  

Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas 
institūcija 
www.cert.lv

mailto:info@drossinternets.lv
http://www.drossinternets.lv/
http://www.centrsdardedze.lv/
http://www.cert.lv


Zelta likumi
pieslēdzies publiskajam WiFi – neizmanto internetbanku un neveic 
maksājumus – to labāk darīt mājās savā tīklā.

atjaunot programmatūru

uzmanies no viltotām lietotnēm

neglabā neko vērtīgu savā glāstvirsmā

regulāri sagatavot rezerves kopijas

pirkumiem internetā izveido vēl vienu bankas kontu un atsevišķu karti, 
kur naudu ieskaiti tikai, lai veiktu pirkumu

ja negribi, lai parādās internetā - nedari 

drošas paroles



Rinalds Rudzītis
rinalds.rudzitis@gmail.com 

26553436 

neformālā izglītība, komandas veidošana un attīstība, digitālā 
drošība, medijpratība, sociālo tīklu izmantošana, komunikācija u.c. 

mailto:rinalds.rudzitis@gmail.com


Izmantotie resursi
www.drossinternets.lv 

www.esidross.lv 

cert.lv un prezentācija konferencē “Digitālā ēra 2016” straume.lmt.lv 

www.e-drosiba.lv 

Zanda Rubene “Digitālā bērnība” (http://www.ppmf.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/ppmf/Konferences_Seminari_Lekcijas/RubeneZ-atkl-lekc-
Digitala-berniba_7-04-2016/Digitala-berniba_Prof-Zanda-Rubene_Atkl-lekc_7-04-2016.pdf) 

www.apollo.tvnet.lv/zinas/atmuguriski-nakotne-bez-rokraksta-atminas-un-izteles/744276


www.satori.lv/raksts/11898/LCuriha/Mes_neesam_PR_kampana_mes_nakam_no_tautas%21


http://eadtu.eu/home/policy-areas/lifelong-learning/publications/308-promoting-effective-digital-age-learning


https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/promoting-effective-
digital-age-learning-european-framework-digitally-competent-educational


http://www.digital-competences-for-teachers.eu

http://www.drossinternets.lv
http://www.esidross.lv
http://www.e-drosiba.lv
http://www.ppmf.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/ppmf/Konferences_Seminari_Lekcijas/RubeneZ-atkl-lekc-Digitala-berniba_7-04-2016/Digitala-berniba_Prof-Zanda-Rubene_Atkl-lekc_7-04-2016.pdf
http://www.ppmf.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/ppmf/Konferences_Seminari_Lekcijas/RubeneZ-atkl-lekc-Digitala-berniba_7-04-2016/Digitala-berniba_Prof-Zanda-Rubene_Atkl-lekc_7-04-2016.pdf
http://www.ppmf.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/ppmf/Konferences_Seminari_Lekcijas/RubeneZ-atkl-lekc-Digitala-berniba_7-04-2016/Digitala-berniba_Prof-Zanda-Rubene_Atkl-lekc_7-04-2016.pdf
http://www.apollo.tvnet.lv/zinas/atmuguriski-nakotne-bez-rokraksta-atminas-un-izteles/744276
http://www.satori.lv/raksts/11898/LCuriha/Mes_neesam_PR_kampana_mes_nakam_no_tautas%21
http://eadtu.eu/home/policy-areas/lifelong-learning/publications/308-promoting-effective-digital-age-learning
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/promoting-effective-digital-age-learning-european-framework-digitally-competent-educational
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/promoting-effective-digital-age-learning-european-framework-digitally-competent-educational
http://www.digital-competences-for-teachers.eu

