
****
***-

UPDATE

INTERESANTI: 60% Latvijas aptaujāto darba devēju atlases 
procesā ņem vērā potenciālā praktikanta vai darbinieka sociālajos 
tīklos izvietoto informāciju.*

INTERESANTI: 28% Latvijas jauniešu interneta vidē nepievērš 
uzmanību pareizrakstībai, pieturzīmju lietojumam un gramatikai, 
savukārt 81% ir gadījušies pārpratumi interneta saziņā ar kādu 
(nesaprata vai pārprata, ko vēlējās teikt).**

FAKTS: Puse Latvijas skolotāju atzīst, ka digitālajos kanālos skolēni 
bieži raksta pēc darba laika beigām, bet katrs desmitais – ka saziņa 
ar skolēniem digitālajos kanālos rada emocionālo spriedzi.**

Emocionāli piesātinātās situācijās saruna ir piemērotāka, jo teikto 
papildina balss intonācija, temps, arī ķermeņa valoda.  Klātienes 
saruna ir vislabākais veids, lai paziņotu īpaši personiskus jaunumus, 
risinātu konfliktus vai pārtrauktu attiecības

Nepatērē nelegāli lejupielādētas vai straumētas filmas, seriālus, 
mūzikas ierakstus. 

FAKTS: 83% jauniešu nepatiktu, ka viņu veidotu saturu (foto, video, 
tekstu), kāds izmantotu bez atļaujas un atsauces.** 

INTERESANTI: 54% jauniešu mēdz aizrādīt, ja kāds no draugiem 
dalījies ar nepatiesu vai novecojušu (aktualitāti zaudējušu) saturu.** 
Pirms pārpublicē, rūpīgi izvērtē publikācijas un viedokļus interneta 
ziņu portālos un sociālajos tīklos.

Izvērtē drošības un privātuma riskus, pirms internetā publicē 
savus dzimšanas datus, ietagojies skolā vai #HomeSweetHome un 
apstiprini draudzību ar svešiniekiem.  

Nozīmīgākajiem sociālo tīklu, e-pastu un finanšu kontiem izvēlies 
drošas paroles un izmanto vairāku faktoru autentifikāciju. Never 
vaļā aizdomīgus e-pastus un neklikšķini uz apšaubāmām saitēm!  

Lai pasargātu viedierīces pret kiberuzbrukumiem, regulāri atjauno 
visas lietotnes un operētājsistēmu. Atslēdz WiFi, Bluetooth, 
Location un atinstalē lietotnes, ja nelieto. 

FAKTS: 30% jauniešu interneta vidē aizskāruši personu ar 
nepārdomātu ierakstu, komentāru, ievietojuši nekorektu 
fotogrāfiju, izteikuši rupju vai aizvainojošu piezīmi.**

Mobings, nelegāls saturs, drošības un privātuma pārkāpumi 
apdraud Tevi un apkārtējos – neesi vienaldzīgs! Ziņo! 

FAKTS:  3% jauniešu sociālajos tīklos atspoguļo labākos savas 
dzīves notikumus (73%). Tajā pašā laikā puse jauno cilvēku ir 
atzinuši, ka izjutuši skaudību par to, kā dzīvo kāds cits, sekojot šī 
cilvēka sociālo tīklu aktivitātēm.*

*    Aptauju veica “Samsung Skola nākotnei” sadarbībā ar “Mindshare” 2017. gada maijā, aptaujājot 616 respondentus vecumā no 14 līdz 17 gadiem.                                                   **    Aptauju veica “Samsung Skola nākotnei” sadarbībā ar “Mindshare” 2018. gada septembrī, aptaujājot 520 respondentus vecumā no 14 līdz 18 gadiem.

Sērfošana internetā, elektroniskā saziņa un skaļas mūzikas 
klausīšanās nav pieļaujama, esot uz ielas vai dzelzceļa tuvumā. 
Neapraudi sevi un citus! 

FAKTS: 20% Latvijas jauniešu bieži sazinās internetā pat tad, ja 
konkrētajā brīdī atrodas vienā telpā.**
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Latvijas jauniešu

FAKTS: Mirkļsaziņas rīkos kā WhatsApp vai Messenger tikai 54% 
jauniešu vienmēr sasveicinās un 29% atvadās, bet 12% domā, ka 
internetā var sevi neapgrūtināt ar pieklājības normām.
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