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Brazīliešu modele Natālija Gariboto 2020. gada 
rudenī  Instagramā publicēja šādu foto

Pāvesta profils šo foto atzīmēja ar «like»

https://www.theguardian.com/world/2020/nov/19/pope-francis-instagram-like-brazil-model-natalia-garibotto

https://www.theguardian.com/world/2020/nov/19/pope-francis-instagram-like-brazil-model-natalia-garibotto


https://www.theguardian.com/world/2020/nov/19/pope-francis-instagram-like-brazil-model-natalia-garibotto

https://www.theguardian.com/world/2020/nov/19/pope-francis-instagram-like-brazil-model-natalia-garibotto


Plāns

■ Digitālais nospiedums

■ Kā pārbaudīt?

■ Vai var izdzēst?

■ Ko nozīmē «tiesības būt

aizmirstam»?

■ Kā pārvaldīt digitālo 

nospiedumu?

Photo by Anthony Shkraba from Pexels

https://www.pexels.com/@shkrabaanthony?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/photo-of-person-using-laptop-for-graphic-designs-4348404/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


Digitālais nospiedums

Informācija par kādu personu, kas pastāv internetā 
kā rezultāts tās tiešsaistes aktivitātēm.

•Komentāri sociālajos medijos

•Meklēšanas vēsture (interneta meklētājos), pat ja 
tiek izmantots «incognito» režīms

•Īsziņas (arī izdzēstās)

•Foto un video (arī tie, kuri dzēsti)

•Fotogrāfijas, video un ieraksti, kuros esam atzīmēti 
(tagged), pat ja to nevēlamies

•Visas       un        atzīmes sociālajos medijos

•WhatsApp un Skype zvani

•Lietotņu izmantojums / lejupielāde

•Nosūtītie e-pasti u.c.



■ Pasīvais digitālais nospiedums –

informācija tiek ievākta no 

lietotāja, pašam par to nezinot vai 

neaizdomājoties

– IP adrese

– Lokācija

– Interneta meklētāja vēsture

■ Aktīvais digitālais nospiedums tiek 

radīts, kad cilvēks pats sniedz / 

raksta / publicē kādu informāciju 

– Ieraksti un komentāri 

sociālajos medijos

■ Jo vairāk e-pastus sūtām un ilgāk 

darbojamies sociālajos medijos, jo 

lielāks digitālais nospiedums

Foto: https://www.abdn.ac.uk/news/12949/

https://www.abdn.ac.uk/news/12949/


Pat, ja komentārs ir ierakstīts 

dusmās un pēc minūtes 

dzēsts:

■ Citi to var būt jau 

pamanījuši

■ Uzņēmuši ekrānšāviņus

■ Pārsūtījuši to tālāk

■ Publicējuši medijos.

https://www.apollo.lv/6962289/martins-brauns-atvainojas-skatuves-

kolegim-par-rupjibam-facebook

https://www.apollo.lv/6962289/martins-brauns-atvainojas-skatuves-kolegim-par-rupjibam-facebook


https://www.apollo.lv/6962289/martin

s-brauns-atvainojas-skatuves-kolegim-

par-rupjibam-facebook

https://www.apollo.lv/6962289/martins-brauns-atvainojas-skatuves-kolegim-par-rupjibam-facebook


ŠODIENAS DIGITĀLAIS
NOSPIEDUMS



Digitālais nospiedums

■ Drošības aspekts

■ Mikrotārgetēšana

■ Tiešsaistes identitāte un reputācija

■ Sharenting (vecāku publicētais saturs ar saviem bērniem)



Digitālais nospiedums un 
drošība

■ Sensitīvas informācijas publiskošana:

– Personas kods, pases informācija

– Adrese, tālruņa numurs

– Info par savu automašīnu, vadītāja 
apliecības numurs

– Paroles

– Kredītvēsture

– Kredītkartes dati

– Kredītkartes, tālruņa SIM kartes PIN u.c.



Krāpnieki 
izmanto 
slavenību 
viltus 
profilus 
sociālajos 
medijos un 
viltus izlozes  
datu 
iegūšanai.



Jo vairāk informācijas par personu pieejams 
tiešsaistē, jo vieglāk ir krāpniekiem

Zvanot pa telefonu, krāpnieki izliekas:

■ par valsts iestāžu pārstāvjiem un izsaka draudus (nepieciešams 

pārskaitīt naudu vai nosaukt personas datus)

■ Veselības iestāžu darbiniekiem

■ Ģimenes locekļu vai draugu pārstāvjiem

■ Banku darbiniekiem.

https://blog.tdstelecom.com/security/government-impostor-scams-are-on-the-rise/ 



Finanšu un kapitāla tirgus komisija:



Digitālais nospiedums – speciāli atlasīta 
(sociālo) mediju satura noteicējs

Mikrotārgetēšana, algoritmu darbības pamats

Reklāmas 

sociālajos 

medijos

Facebook

«Celebrating 

your 

friendversary

with your Aunt»

Draudzību 

ieteikumi 

«Facebook»

«Recommended
for you»

«Youtube» vai 
«Netflix» 
ieteikumi 

noskatīties 
nākamo video 

vai filmu









MIRKLI APDOMĀJIET, KAS IR TAS
DIGITĀLAIS NOSPIEDUMS, BALSTOTIES UZ
KURA JŪS SOCIĀLAJOS MEDIJOS SAŅEMAT
NOTEIKTA VEIDA REKLĀMAS, 
REKOMENDĀCIJAS UTT.



Ko par mums 
zina Google…

Interneta algoritma 

piemeklētas reklāmas 

atkarībā no lietotajām 

interneta vietnēm un tā, kas 

ir meklēts interneta 

meklētājā.

Piemērs par mani 

https://adssettings.google.com



Tiešsaistes 
identitāte un 
reputācija

■ Digitālais nospiedums ir mūsu 

tiešsaistes identitāte un 

individualitāte.

■ Tas veido arī tiešsaistes 

reputāciju vai iespaidu par 

personu atkarībā no tā, kādas 

darbības tā veic tiešsaistē.



■ Cik drošs ir «tuvo draugu» 
saraksts? (Ekrānšāviņi, 
TikTok video var 
lejupielādēt)?

■ Vai visai informācijai ir 
jābūt «aizslēgtai»?

■ Vai un cik labi ir tas, ka 
par cilvēku internetā neko 
nevar atrast?



Lūdzu, dodieties uz www.menti.com un 
nobalsojiet ar kodu 

Vai Jūs pieņemtu darbā cilvēku, par kuru Google neko neatrod, 

vai tādu, par kuru ir informācija, taču dažos foto redzams ar 

alus kausu vai vīna glāzi?

http://www.menti.com/


SHARENTING
UN 
OVERSHARENTING

Pārāk intensīva sociālo 

mediju lietošana, vecākiem 

publicējot bērnu attēlus vai 

detaļas no bērnu dzīves.

Vecāku tiesības dalīties ar 

saturu vs. bērna tiesības uz 

privātumu.



Instagram profils @Valerialipovetsky



https://www.wellforculture.com/blog/babyprivacy



Vai atbalstāt mazu bērnu (līdz 1,5 gadu 
vecumam) foto publicēšanu sociālajos 
medijos?

Lūdzu, dodieties uz www.menti.com un nobalsojiet, ierakstot kodu 

http://www.menti.com/


Kā pārbaudīt savu digitālo 
nospiedumu?



■ Pārbaudīt sociālajos medijos, kur kāds cits mūs ir «ietagojis»

■ Ielūkoties dažādās dzimtas koku veidošanas programmās, piemēram, 
myheritage.com un citās

■ Ja kādu vietni, kurā esam reģistrējušies, vairs nelietojam, tad to labāk 
dzēst (arī internetveikalos).



Apskatīt interneta meklētājā, meklējot pēc 
vārda un uzvārda»

Kā pareizi sevi «guglēt»?

• Incognito / privātais režīms

• Dažādas interneta meklētājprogrammas

• Izmēģināt variācijas ar vārdu, uzvārdu (arī iespējamās 

pārrakstīšanās kļūdas)

• Apskatīt arī video un attēlus, ziņu sadaļu

• Izpētīt vismaz pirmās piecas lapas

• Ir iespējams uzstādīt «Google alert» paziņojumiem, ja 

parādās jauns ieraksts ar vārdu, uzvārdu

https://knowledgeenthusiast.com/2017/09/20/the-right-way-to-google-yourself-infographic/

https://knowledgeenthusiast.com/2017/09/20/the-right-way-to-google-yourself-infographic/


Advancētāka
meklēšana!

• Izmēģināt VārdsUzvārds un
Uzvārds@ opcijas – varēs 
pārbaudīt, vai ir ar jums saistītas e-
pasta adreses, sociālo mediju 
profili. 

• Var meklēt pēc VārdsUzvārds vai 
UzvārdsVārds filetype:doc – lai 
pārbaudītu, vai nav kādi Word 
dokumenti, kuros atrodams Jūsu 
vārds un uzvārds. 

• Ja meklē intex:Vārds Uzvārds, tad 
varēs iegūt rezultātus ar vārdu un 
uzvārdu jebkur citur tekstā.



VAR LŪGT IZDZĒST NEATBILSTOŠU SATURU UN AR
TO SAISTĪTOS MEKLĒŠANAS REZULTĀTUS!

https://support.google.com/accounts/answer/1228138?hl=en

https://support.google.com/accounts/answer/1228138?hl=en


Ko nozīmē tiesības 
«tikt aizmirstam»?

Right to be forgotten

«2014. gada 13. maijā ar spriedumu lietā C-131/12 Google 
Spain un Google Eiropas Savienības Tiesa (EST) nostiprināja 
tiesības tikt aizmirstam. 

Šīs tiesības nozīmē, ka personai ir tiesības 
meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzējiem pieprasīt 
no meklēšanas rezultātiem pēc personas vārda izņemt 
saites uz tīmekļa lapām, kuras publicējušas trešās personas 
un kurās ir informācija saistībā ar šo personu. 

Šīs jaunās EST judikatūrā attīstītās tiesības tikt aizmirstam 
Vispārīgās datu aizsardzības regulas1 izstrādes procesā 
iekļautas tās 17. pantā.»

Photo by cottonbro from Pexels

https://juristavards.lv/doc/275363-tiesibu-tikt-aizmirstam-geografiskas-robezas/

Kalniņa V. Tiesību tikt aizmirstam ģeogrāfiskās robežas. Jurista Vārds, 08.10.2019., 
Nr. 40 (1098), 2.lpp.

https://juristavards.lv/doc/275363-tiesibu-tikt-aizmirstam-geografiskas-robezas/#ats_1
https://www.pexels.com/@cottonbro?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/woman-using-laptop-4065624/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://juristavards.lv/doc/275363-tiesibu-tikt-aizmirstam-geografiskas-robezas/


■ «Eiropas Savienības (ES) iedzīvotāji pēc EST sprieduma lietā C-131/12 šīs 
tiesības ir aktīvi īstenojuši. Saskaņā ar Google apkopoto statistiku kopš 2014. 
gada saņemti gandrīz 850 tūkstoši pieprasījumu no meklēšanas rezultātiem 
dzēst vairāk nekā 3,3 miljonus saišu uz noteiktām tīmekļa lapām. Google no 
meklēšanas rezultātiem par konkrētām personām ir izslēgusi 45 % saišu, ko 
personas lūgušas dzēst.2

■ [..] Google no meklēšanas rezultātiem izslēdz saites visos Google Eiropas 
meklēšanas rezultātos un izmanto ģeolokācijas signālus, lai ierobežotu piekļuvi 
attiecīgajai saitei no pieteikuma iesniedzēja valsts.»

Kalniņa V. Tiesību tikt aizmirstam ģeogrāfiskās robežas. 
Jurista Vārds, 08.10.2019., Nr. 40 (1098), 2.lpp.

https://juristavards.lv/doc/275363-tiesibu-tikt-aizmirstam-geografiskas-robezas/#ats_2


Kā pārvaldīt digitālo nospiedumu?

■ Cieņpilna komunikācija

■ Arī mūsu «like» atzīme ir digitālais nospiedums! (atceramies gadījumu ar pāvestu!)

■ Prasmīga privātuma iestatījumu lietošana (piemēram, vai svešinieki drīkst 
«ietagot»?)

■ Personas datu pārvaldīšana sociālajos medijos (tostarp, piedalīšanās katrā testā 
nozīmē savu datu nodošanu trešajai pusei)

■ Balanss informācijas pārsūtīšanā («don’t overshare»)

■ «Password keeper»

■ Atbildība par tiem, kuru saturu publicējam (piemēram, bērniem)

■ Risku izvērtēšana, pārsūtot citiem sensitīvu informāciju



Ieraksts sociālajā medijā 2021. gada martā



Rezumējums – kas 
visvairāk ir palicis prātā? 

Lūdzu, ierakstiet ideju, domu vai 
ieteikumu, ko ar skolēniem 
pārrunāsiet pēc šodienas 
nodarbības!

https://padlet.com/klinta/wmv18pbxah

4tz1jt

https://padlet.com/klinta/wmv18pbxah4tz1jt


PALDIES PAR UZMANĪBU!

KLINTA@GMAIL.COM


