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Eksperiments
«Viltus kastinga aģentūra»

https://www.youtube.com/watch?v=4cF5BFdGd8w


Eksperimenta rezultāti

379 reizes apskatīts sludinājums

74 vecāki atsūtīja pieteikumus par 80 bērniem, kopā 240 fotogrāfijas un 

72 video

Tikai 4 vecāki jautāja, kur var atrast vairāk informāciju par kastinga

aģentūru un kādam mērķim bērni tiks filmēti?

Bērna dzīvesvietas pilsētu norādīja 23 vecāki

Bērna izglītības iestādi norādīja 10 vecāki

Vecāki dalās ar informāciju par savu bērnu:

“Puikam visi draugi, nešķiro – savējais vai svešs”

“Nebaidās no svešiem cilvēkiem”

“Komunikabla, ir filmēšanās pieredze” 

Atsūtītas arī fotogrāfijas peldkostīmā

3 dienu laikā:



Kā var gadīties?

Ja nepārbaudām, kam sūtam informāciju - kļūstam par krāpšanas upuriem

Pazūd iespēja kontrolēt privātās informācijas izplatību

Bērna tiesības uz privātumu (vēlme nebūt internetā)

Vai tavs pusaudzis priecāsies par foto internetā, kurā viņš redzams 4 gadu 

vecumā vannā?

Vai zini, kas redzēs un kādiem nolūkiem izmantos tavu bērnu fotogrāfijas?

IETEIKUMI:

! Pārbaudiet, kam sūtat savu privāto informāciju! Īpaši, ja tā ir par jūsu bērnu! 

! Izvērtējiet, kam uzticēties internetā!

! Izpētiet sociālo tīklu privātuma iestatījumus!



Eksperiments
«Cik daudz par bērnu var uzzināt internetā?»

https://www.youtube.com/watch?v=T20w14PA6iw&t=22s


Problēmsituācijas

Pazūd iespēja kontrolēt privātās informācijas izplatību

Pirms 3 gadiem ielika video internetā, šodien vairs nepatīk, paroles 

aizmirstas, vienaudži apsmej

Ne visi ir tavi draugi un «fani», kas apskata tavas fotogrāfijas un video –

vai esi gatavs kritikai?

Sociālajos tīklos ievietoto informāciju redz ne tikai tavi draugi



Ģeolokācija

Ģeolokācija ir objekta reālās ģeogrāfiskās atrašanās vietas 
noteikšana. Objekts ģeolokācijā parasti ir kāda elektroniska 
ierīce, piemēram, mobilais telefons vai pie interneta pieslēgts 
dators. 



Fotogrāfijas



KATRA DIGITĀLAIS NOSPIEDUMS

Informācijas un fotogrāfiju ievietošana, rupjas valodas lietošana, 
dalīšanās ar ierakstiem



KATRA DIGITĀLAIS NOSPIEDUMS

Profilā esošās fotogrāfijas un ieraksti var tikt pārpublicēti citās vietnēs, 
piemēram, žurnālisti mēdz tā darīt

Tavas Instagram fotogrāfijas vai Twitter ierakstus internetā var atrast pēc #, 
ko tu izmanto, piemēram, #ballite, #buchas, #skolasmird, #alko

Gribēsi vasarā atrast darbu, pieteikties praksē vai apmaiņas projektā?

Izdzēsi no sava profila? Nu un tad?



KATRA DIGITĀLAIS NOSPIEDUMS

Katrs «patīk» un «dalīties» rada iespaidu par tevi un 
organizāciju, kuru pārstāvi: 

vecas ziņas

nepatiesas ziņas

klaja propaganda

kādu personu grupu aizvainojošas ziņas



KATRA DIGITĀLAIS NOSPIEDUMS

Ierakstām interneta meklētājprogrammās 

“Vārds Uzvārds”

“Vārds Uzvārds + dzīvesvieta”

“Vārds uzvārds + darbavieta/ skola”

“Vārds uzvārds + nodarbošanās/ hobijs”



IETEIKUMI VECĀKIEM

Interesējieties, ko bērni dara, kādas aplikācijas un programmas lieto

Ierobežojiet laiku, ko viņi pavada ierīcēs

Pārrunājiet par informācijas publiskošanu – to redzēs visi!

Uzlieciet drošās meklēšanas režīmu meklētājprogrammās, ierobežoto režīmu video 
aplūkošanas vietnēs, privātuma iestatījumus sociālajos tīklos

Māciet bērniem kritiski vērtēt interneta saturu un vienmēr lūgt pieaugušo palīdzību

Pastāstiet, kad un kur jāvēršas pēc palīdzības (pie vecākiem, skolotājiem, zvanot 
uzticības tālrunim 116111, drossinternets.lv)

Ja bērns ir nonācis problēmsituācijā – nekauniniet, bet centieties rast problēmai 
risinājumu

Ja bērniem ir jautājumi – mēģiniet uz tiem atbildēt uzreiz, vēlāk tie var vairs nebūt 
aktuāli

Seksuālās audzināšanas kontekstā – ja neatbildēsiet uz bērnu jautājumiem, tad viņi 
meklēs informāciju internetā, kas nereti viņiem var būt nepiemērota vai kaitīga

Atcerieties - bērni ir vecāku spogulis



Google “drošā meklēšana” uzstādījumi



attēlu meklēšana



Bing «drošās meklēšanas» iestatījumi



YouTube drošības uzstādījumi



DROŠĪBAS UZSTĀDĪJUMI



ZIŅOŠANA PAR PĀRKĀPUMIEM INTERNETĀ

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas UT 116111

Mājas lapā www.drossinternets.lv

Valsts Policijai pa tālruni 110 vai vēršoties VP pārvaldē

http://www.drossinternets.lv/


PALDIES PAR UZMANĪBU!

info@drossinternets.lv

facebook.com/drossinternets

twitter.com/drossinternets

instagram.com/drossinternetslv

youtube.com/saferinternetlv


