
Vai pēdējo nedēļu laikā jūsu bērns internetā ir saskāries ar ko tādu, kas jūs ir satraucis?
(Piemēram, seksuāli piedāvājumi, nepiemērots saturs, vienaudžu izsmiešana)

Gluži kā uz ielas un skolā, bērni un pusaudži arī internetā var tikt pakļauti dažādiem riskiem

x  Pieaugušo mēģinājumi iepazīties ar bērnu seksuālos nolūkos
x  Narkotiku tirdzniecība 
x  Kontakts ar nelabvēlīgām grupām, piemēram,
x  pašnāvību forumi

Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis – 116111
Materiāli par drošību internetā, ziņošana par pārkāpumiem un dažādi informatīvie materiāli – www.drossinternets.lv

Atbalsts pusaudžiem ar psiholoģiskām grūtībām un programma bērniem ar viedierīču atkarības risku –
Pusaudžu resursu centrs, www.pusaudzim.lv

Ja bērns vai pusaudzis internetā ir saskāries ar ko tādu, kas var nodarīt
viņam pāri fiziski vai psiholoģiski, – nekavējoties vērsieties pēc palīdzības!

Ja novērojat savā bērnā kādu no šīm iezīmēm, tas var liecināt par lielāku risku nonākt grūtībās, tostarp ar problemātisku 
viedierīču lietošanu. Tādos gadījumos ieteicams vērsties pie speciālista, lai viņš izvērtētu riskus. 

Pārlieka aktivitāte
Vai bērns ir manāmi nemierīgs, nemitīgi dīdās, un viņam ir grūti fokusēt uzmanību? Vai planšete vai ekrāns ir vienīgais, kas spēj 
noturēt bērna uzmanību ilgāk par dažām minūtēm?

Niķīgums un agresivitāte
Vai jūsu bērns ir izteikti niķīgāks nekā citi viņa vecumā? Vai viņu ir grūti nomierināt? Vai viņš bieži kļūst agresīvs vai nikns pret jums 
vai saviem vienaudžiem?

Attīstības īpatnības
Vai bērns netiek galā ar uzdevumiem, kurus citi viņa vecumā paveic? Vai viņš slikti veido acu kontaktu? Vai viņam ir grūti 
sadraudzēties ar vienaudžiem?
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Skaidri noteikumi un dienas režīms
Vecumam atbilstošs dienas režīms mazinās bērna trauksmi, palīdzēs viņam attīstīties un veidos paradumu noteiktām lietām 
atvēlēt noteiktu laiku. Tas būs ļoti noderīgi vēlāk, kad dienas režīmā nāksies atrast vietu arī internetam un datorspēlēm.

Kopīgi pavadīts laiks un aktivitātes
Ik nedēļu atvēliet laiku, kuru pavadīsiet kopā ar bērniem dažādās aktivitātēs. Tas ne tikai raisīs viņos interesi par lietām ārpus 
virtuālās pasaules, bet arī palīdzēs veidot stabilas, uzticēšanās pilnas attiecības ģimenē.

Uzticēšanās un zināšanas
Uzmaniet, ko internetā skatās un klausās jūsu bērns, un ierobežojiet riskantās un aizliegtās zonas – pieaugušajiem paredzēto 
saturu, vecumam neatbilstošas datorspēles u.c. Skaidri izstāstiet, ko darīt situācijās, kad bērns jūtas apdraudēts. Laikus izdomājiet, 
kā rīkosieties, ja šāda situācija radīsies. 

Ja ievērosiet šīs vadlīnijas, tad iespēja, ka jūsu bērnu apdraudēs riski saistībā ar viedierīcēm, ievērojami samazināsies. Tomēr 
dažām lietām ir vērts pievērst uzmanību, jo tās var signalizēt par grūtībām.

Nē Ieteikumi labai bērnu digitālajai veselībai

x  Vienaudžu ņirgāšanās un pazemošana sociālajos tīklos
x  Kailbilžu pārsūtīšana jeb sekstings
x  Sarakste ar nezināmām personām, kas beidzas ar šantāžu 
x  Datu zagšana un finansiāla krāpniecība

Izplatītākie riski virtuālajā vidē ir:

;)

;)

;)

Internets dod daudz laba, taču var sagādāt arī nopietnus riskus, kas saistīti ar drošību un pārmērīgu ierīču 
lietošanu. Visvieglāk tos var samazināt, ieviešot drošus interneta lietošanas paradumus jau bērnībā.



Vai pēdējo nedēļu laikā pusaudža uzvedība internetā likusi jums uztraukties?
Vai jums ir aizdomas, ka pusaudzis saskāries ar ko riskantu vai apdraudošu?

  (Piemēram, seksuāliem piedāvājumiem, vienaudžu izsmiešanu, krāpniecību)

Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis – 116111
Materiāli par drošību internetā, ziņošana par pārkāpumiem un dažādi informatīvie materiāli – www.drossinternets.lv

Atbalsts pusaudžiem ar psiholoģiskām grūtībām un programma bērniem ar viedierīču atkarības risku –
Pusaudžu resursu centrs, www.pusaudzim.lv

Ja bērns vai pusaudzis internetā ir saskāries ar ko tādu, kas var nodarīt
viņam pāri fiziski vai psiholoģiski, – nekavējoties vērsieties pēc palīdzības!
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Miegs, aktivitātes un mācības
Pusaudža vecumposmā īpaši svarīgas ir stundas, kas tiek pavadītas miegā. Tāpat arī ir būtiski atrast laiku fiziskām aktivitātēm – tas var 
būt sports, skeitošana un pārgājieni nedēļas nogalēs. Ja pusaudzis pietiekami izgulēsies, būs fiziski aktīvs un noteiktu laiku veltīs 
mācībām, tad viedierīces viņam visticamāk nebūs bīstamas, lai cik laika viņš ar tām pavadītu.

Kopīgi pavadīts laiks
Pusaudzim pieaugot, daudz vairāk laika tiks pavadīts ar draugiem – gan reālajā, gan virtuālajā vidē. Tāpēc svarīgi ir saglabāt vismaz vienu 
ģimenes aktivitāti, kas ļaus uzturēt emocionālu saikni ar pusaudzi. Šis laiks būs jūsu iespēja uzzināt vairāk par viņa viedierīču lietošanas 
paradumiem un ar to saistītajiem riskiem.

Uzticēšanās un atklātība
Izrādiet interesi par to, ko jūsu pusaudzis dara viedierīcēs. Esiet atklāts un atzīstiet gan savas bažas, gan nezināšanu un ļaujiet bērnam 
pašam runāt par to, kas viņam šķiet svarīgs. Nemēģiniet izzināt un izlūkot visu, ar ko internetā nodarbojas pusaudzis, jo tas tāpat diez vai 
būs iespējams. Galvenais ir radīt pārliecību, ka uz jums varēs paļauties gadījumā, ja atgadīsies kas nelāgs.

Ja ievērosiet šīs vadlīnijas, jūsu pusaudža riski virtuālajā vidē ievērojami samazināsies. Tomēr dažām lietām ir vērts pievērst 
uzmanību, jo tās var signalizēt par grūtībām.

Nē Ieteikumi labai pusaudžu digitālajai veselībai
;)
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Ja novērojat pusaudzim šīs pazīmes, ir vērts aprunāties ar garīgās veselības speciālistu, skolas psihologu vai citu uzticības personu. 

Nav citu aktivitāšu
Vai savu brīvo laiku jūsu pusaudzis pavada tikai ar viedierīcēm un internetu? Vai pēdējā laikā samazinājusies viņa interese par citām 
lietām? Vai brīvajā laikā nav nekādu fizisku nodarbju ārpus mājas un ierīču lietošana sākusi ietekmēt sekmes skolā? 

Izolēšanās, noslēpumainība un skolas kavēšana
Ja pusaudzis pārāk daudz laika sāk pavadīt vienatnē, ieslēdzies savā istabā, vai pārstāj iet uz skolu, aizbildinoties ar dažādiem ieganstiem, 
tas liecina par problēmām. Reizēm šādu uzvedību izraisa vienaudžu ņirgāšanās virtuālajā vidē vai internetā piedzīvots apdraudējums.

Attīstības īpatnības
Ja pusaudzis piedzīvo kādas garīgas vecumposma grūtības – pārmērīgu satraukumu, depresīvu noskaņojumu, neapmierinātību ar savu 
ķermeni – tad riski virtuālajā vidē ievērojami paaugstinās. Šādi pusaudži nereti daudz vairāk laika pavada viedierīcēs, mēģinot tur risināt 
savas psiholoģiskās grūtības.
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Internets dod daudz laba, taču var sagādāt arī nopietnus riskus, kas saistīti ar drošību un pārmērīgu ierīču 
lietošanu. Visvieglāk tos var samazināt, ieviešot drošus interneta lietošanas paradumus jau bērnībā.

Gluži kā uz ielas un skolā, bērni un pusaudži arī internetā var tikt pakļauti dažādiem riskiem

x  Pieaugušo mēģinājumi iepazīties ar bērnu seksuālos nolūkos
x  Narkotiku tirdzniecība 
x  Kontakts ar nelabvēlīgām grupām, piemēram,
x  pašnāvību forumi

x  Vienaudžu ņirgāšanās un pazemošana sociālajos tīklos
x  Kailbilžu pārsūtīšana jeb sekstings
x  Sarakste ar nezināmām personām, kas beidzas ar šantāžu 
x  Datu zagšana un finansiāla krāpniecība

Izplatītākie riski virtuālajā vidē ir:


