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turpinām

Nosaukums Piegādes formāts Cena EUR gadā Paskaidrojumi 

„Izglītība un Kultūra” Drukāta vai elektroniska 
(PDF) avīze

65,55 Elektroniskās (PDF) avīzes abonents (juridiska persona) ir tiesīgs to pāradresēt saviem 
darbiniekiem.

„Pirmsskolas Izglītība” +Vecākiem” Elektroniski žurnāli (PDF) 54,95 Abonents (juridiska persona), saņemot žurnālus elektroniski, ir tiesīgs tos pāradresēt saviem darbiniekiem.

„Vecākiem” Elektronisks žurnāls (PDF) 27,00 Abonents (juridiska persona), saņemot žurnālu elektroniski, ir tiesīgs to pāradresēt saviem 
darbiniekiem.

„Izglītība un Kultūra” + Pirmsskolas 
Izglītība” + „Vecākiem”

Drukāta vai elektroniska (PDF) 
avīze un elektroniski (PDF) žurnāli

92,55 Abonents (juridiska persona), saņemot avīzi un žurnālus elektroniski, ir tiesīgs tos 
pāradresēt saviem darbiniekiem.

„Izglītība un Kultūra” +
„Vecākiem”

Drukāta vai elektroniska (PDF) 
avīze un elektronisks (PDF) 
žurnāls

79,00 Drukātās vai elektroniskās (PDF) avīzes abonents (juridiska persona) var saņemt arī 
elektronisko žurnālu „Vecākiem” ar 50 % atlaidi un ir tiesīgs to pāradresēt saviem darbiniekiem.

„Izglītība un Kultūra” +
„Praktiskie Rokdarbi”

Drukāta vai elektroniska (PDF) 
avīze un drukāts žurnāls

82,89 Žurnāls „Praktiskie Rokdarbi” iznāk 6 x gadā, sākot ar februāri, pāra mēnešos.

„Izglītība un Kultūra” + 
„Praktiskie Rokdarbi” + 
„Pirmsskolas Izglītība” + 
„Vecākiem”

Drukāta vai elektroniska (PDF) 
avīze, drukāts žurnāls un 
elektroniski (PDF) žurnāli

138,00 Žurnāls „Praktiskie Rokdarbi” iznāk 6 x gadā, sākot ar februāri, pāra mēnešos.

„Izglītība un Kultūra” + 
„Praktiskie 
Rokdarbi” +„Vecākiem”

Drukāta vai elektroniska (PDF) 
avīze, drukāts žurnāls un 
elektronisks (PDF) žurnāls

110,00 Žurnāls „Praktiskie Rokdarbi” iznāk 6 x gadā, sākot ar februāri, pāra mēnešos.

Jūlijā laikraksts un tā elektroniskie pielikumi neiznāk ne drukātā, ne elektroniskā formātā. Gaidīsim pieteikumus uz e-pasta adresi info@izglitiba-kultura.lv. 
Pieteikumā norādiet laikraksta abonēšanas formātu (drukāts vai elektronisks), piegādes adresi, maksātāja rekvizītus un e-pasta adresi, uz kuru nosūtīt abonēšanas rēķinu, 
kas ir jāapmaksā ar pārskaitījumu 15 darba dienu laikā.

drukātās un elektroniskās avīzes „Izglītība un Kultūra”, 
elektronisko žurnālu „Pirmsskolas Izglītība” un „Vecākiem” 

2016. gada abonēšanas kampaņu REdakCijā!
Laikraksta gada abonements – 65,55 EUR

(cena VAS „Latvijas pasts” – 69 EUR)

KompleKtā izdevīgāK!

+ 

„Izglītība un Kultūra” + žurnāls 
„Praktiskie Rokdarbi” drukāti – 82,89 EUR, avīze 
elektroniski (PDF), žurnāls drukāts – 82,89 EUR

Žurnāli „Pirmsskolas Izglītība” (PI) +
„Vecākiem” elektroniski 

(PDF)– 54,95 EUR

+ + 
Drukāta avīze „Izglītība un Kultūra” + 

„Pirmsskolas Izglītība” (PI) + „Vecākiem”
elektroniski (PDF) – 92,55 EUR

+ + + 

+ 

+ 
„Izglītība un Kultūra” + „Praktiskie Rokdarbi” + „Pirmsskolas Izglītība”: drukāta avīze 
un žurnāls „Praktiskie Rokdarbi”, PI un „Vecākiem” elektroniski (PDF)– 138,00 EUR

„Izglītība un Kultūra” + „Praktiskie Rokdarbi” + „Vecākiem”: 
drukāta vai elektroniska (PDF) avīze, drukāts žurnāls 

un elektronisks (PDF) žurnāls – 110,00 EUR

+ 
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Ģimenei draudzīgs muzejs
Vēl gandrīz pirms desmit gadiem, kad es 

apmeklēju muzejus ar meitu, iesietu nesam-
lakatā, uz mani raudzījās ar neizpratni, bet 
šobrīd Latvijas muzeji aizvien vairāk pielā-
gojas bērnu auditorijai un nevar nepamanīt, 
ka arī ģimenes ar bērniem biežāk apmeklē 
muzejus. Kaut gan šādu apmeklējumu sta-
tistika patlaban muzejos apkopota netiek, ir 
pamanāms, ka muzejiem ir aizvien vairāk, 
ko saturiski piedāvāt ģimenēm ar bērniem, 
un tie pastiprināti domā arī par apmeklēju-
mu fizisku pieejamību.

priekšrocības laika 
pavadīšanai latvijas 
muzejos
Esmu novērojusi, ka ģimenēm patīk ap-

meklēt muzejus. Visādā ziņā es muzejos re-
dzu ļoti daudz cilvēku ar bērniem.

Labs mUzEjU PāRkLājUms. Ie-
meslus tam nav grūti saskatīt – Latvijā ir 
labs muzeju pārklājums, vienmēr tuvumā ir 
kāds muzejs, kas ir vairāk vai mazāk viegli 
sasniedzams.

koPā būšaNa. Vairumam muzeju ir 
savas ārtelpas – parki, rotaļu laukumi, kur 
bērni var būt aktīvi un rotaļāties. Apmek-
lējot muzeju ar ģimeni, jūs varat paņemt 
līdzi arī draugus un baudīt kopā būšanu tik 

kuplā pulkā, kāds varbūt nebūtu iespējams 
dzīvoklī. Muzeja apmeklējumu ir iespējams 
savienot arī ar pikniku, dzimšanas dienas 
svinēšanu, makšķerēšanu, laivošanu, velo-
braukšanu, nakšņošanu un dažāda veida 
meistardarbnīcām bērniem – no amatnie-
cisku prasmju apgūšanas līdz pat radošu un 
tehnisku iemaņu attīstīšanai.

izmaksas. Salīdzinoši muzeju piedā-
vājums visai ģimenei joprojām ir lētāks nekā 
teātra izrādes, koncerti un izklaides parki, 
kas lielāka bērnu skaita gadījumā ir nozī-
mīgs faktors. Muzejos ir pieejamas ģimenes 
biļetes un atlaides daudzbērnu ģimenēm.

kvaLitatīvas EksPozīCijas. Mu-
zeju ekspozīcijas joprojām ir kvalitātes, 
vairumā gadījumu arī labas gaumes un uz-
ticamu zināšanu apkopojums. Muzeju pie-
dāvājums saturiski nereti pārklājas ar skolu 
programmām, tādējādi bērni var iegūt pil-
nīgākas zināšanas attiecīgajā priekšmetā.

soCiaLizēšaNās. Muzejs ir ļoti laba 
vieta socializācijai, jo joprojām ir pietieka-
mi stingrs pret savu apmeklētāju un izvirza 
viņam noteiktas prasības: netraucēt citus, 
neaizskart eksponātus, ievērot noteikumus, 
būt disciplinētam. Tādēļ, kaut gan muzeju 
profesionāļi šobrīd strādā, lai muzeji kļūtu 
bērniem atvērtāki, mums, vecākiem, šķiet 
pozitīvi, ka ir vēl kāds, kas norāda, ka dzīvei 
kopībā ir un būs savas prasības.

Tādējādi manā skatījumā tieši muzeji 
šobrīd ir samērā universāli apmeklējuma 
objekti: jūs varat pieredzēt zināšanas, tik-
ties ar citiem cilvēkiem, izbaudīt dienu 
kopā ar saviem mīļajiem un gūt emocijas 
un impulsu kaut kam turpmākam – jau-
nam apmeklējumam, radošai aktivitātei, 
kādam vaļaspriekam.

Ceru, ka jūs pārliecināju par muzeju ap-
meklējumu gandrīz obligāto klātbūtni katras 
inteliģentas ģimenes „ēdienkartē”. Ja tā, tad 

Manā skatījumā tieši 
muzeji šobrīd ir samē-
rā universāli apmeklē-
juma objekti: jūs varat 
pieredzēt zināšanas, 
tikties ar citiem cilvē-
kiem, izbaudīt dienu 
kopā ar saviem mīļa-
jiem un gūt emocijas 
un impulsu kaut kam 
turpmākam – jaunam 
apmeklējumam, rado-
šai aktivitātei, kādam 
vaļaspriekam.

agnese neija, 
muzeoloģe
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atliek vien atrast atbilstošāko piedāvājumu. 
Mūsu ģimene rīkojas šādi: ja braucam ārpus 
Rīgas, tad skatāmies, kādi muzeji ir pa ceļam; 
ja ir brīvdiena un esam nolēmuši palikt Rīgā, 
tad visbiežāk izvēlamies vietu, kur vēl ne-
esam bijuši, bet, ja līdz mums ir nonākusi in-
formācija par kādu jaunu, interesantu piedā-
vājumu, tad mēģinām atrast laiku, lai dotos 
tieši uz mūs interesējošo objektu. Protams, 
sazināšanās pirms apmeklējuma vai infor-
mācijas ievākšana lielākajā daļā gadījumu ir 
gandrīz obligāta. Es visiem iesaku izmantot 
gidu pakalpojumus, jo tikai ar gidu, ko uz-
skatu par unikālu starpnieku muzeju komu-
nikācijā ar apmeklētāju, jūs iegūsiet vispiln-
vērtīgāko atdevi no apmeklējuma. Ļoti bieži 
tieši gids ir muzeja leģendārā personība – un 
baudīt ekspozīciju viņa interpretācijā ir tas 
pats, kas baudīt mākslinieka uzstāšanos.

informācijas trūkums 
par aktivitātēm muzejos
Es labi saprotu, ka daļai sabiedrības var 

rasties jautājums, vai muzejs vispār var būt 
vieta, kur ģimenei pavadīt laiku. Tas, kā šo-
brīd Latvijas muzejiem katastrofāli trūkst, 
ir reklāma. Ļoti bieži informācija par inte-
resantākajiem pasākumiem izskan šauri – 
profesionāļu lokā, sociālajos portālos, mu-
zeju mājaslapās, kurās tāpat vien neviens 
nemēdz ielūkoties. Mums trūkst muzeju 
afišas plašsaziņas līdzekļos – tajā varētu ap-
kopot piedāvājumus un varbūt pat sniegt 
vērtējumu vai veidot topus. Plašākai sabied-
rībai trūkst ieskata, ka cita liela sabiedrības 
daļa aktīvi apmeklē muzejus, ka tas ir mūs-
dienīgi un noderīgi mūsu bērnu attīstībai.

muzeji kļūst 
apmeklētājiem draudzīgāki
Kaut gan sabiedrībā valda priekšstats, ka 

muzeji ir konservatīvas institūcijas, tie ļoti 
strauji mainās, īpaši pēdējos gados, un to 
mēs, muzeju profesionāļi, varam novērot 
vairākos aspektos. Šobrīd muzeji cenšas at-
tālināties no tradicionālās didaktisku izglīto-
tāju pozīcijas un lietot apmeklētājiem drau-
dzīgākas un vairāk motivējošas izziņas me-
todes. Tomēr muzejos joprojām liela nozīme 
ir izglītošanai, un es personīgi esmu ar to ļoti 
apmierināta, jo mums ir un būs pietiekami 
citu vietu, kur dominē izklaide. Es ceru, ka 
Latvijas muzejiem nekad nepietrūks labas 
gaumes, lai savu piedāvājumu nepārvērstu 
par disnejlendu. Kā mamma es neuzskatu 
izklaides dominēšanu par būtiskāko bērnu 
attīstībā. Es gribu, lai manam bērnam vien-
mēr ir mazliet grūti, lai pasaules un kultūras 
daudzveidība, kaut vai tas būtu tikai muzeja 
apmeklējums, viņam atklājas kā pieredze, 
baudījums un reizē kā izaicinājums. Te, pro-
tams, ir jābūt gudram samēram.

No otras puses, Latvijā ir novērojams 
arī tādu, pārsvarā privātu, muzeju piedāvā-
jums ģimenēm, kurš patiesi ir vairāk vērsts 
uz izklaidi, piemēram, „Laimas” šokolādes 
muzejs, centrs „Tehnoannas pagrabi”. Arī 
šāda veida piedāvājums vēršas plašumā un 
ir populārs.

latvijā bērni muzejos 
ir vairāk disciplinēti
Palielinoties muzeju apmeklējumu po-

pularitātei sabiedrībā, muzeju profesionāļi 
var pētīt dažādus ar muzeja apmeklējuma 
specifiku saistītus jautājumus. Lai gan šo-

brīd Latvijas sabiedrība nav tieši iesaistīta, 
meklējot atbildi uz jautājumu, kāds tad 
ir ģimenei draudzīgs muzejs, domnīcas 
„Creative Museum” darbības ietvaros mēs 
vairākkārt esam rakstījuši par savu piere-
dzi ar bērniem muzejos, reflektējuši par šo 
tēmu un centušies aktualizēt jautājumus, 
kas ir saistīti ar šīs apmeklētāju auditorijas 
piesaisti. Ja atrastos kāda ģimene, kas vē-
lētos publiski dalīties ar savu pieredzi un 
pārdomām mūsu mājaslapā creativemu-
seum.lv, mēs laipni aicinām. Salīdzināju-
mā ar ārzemju pieredzi, kas ir apkopota, 
piemēram, http://kidsinmuseums.org.uk/
manifesto-2/, ir daudz līdzīgā, ko Latvijas 
muzeji jau zina un savā darbībā ievēro, 
taču ir arī lietas, kas mums vēl nav aktu-
ālas. Minētais manifests apliecina daudz 
lielāku pieredzi ar bērniem muzejos, bet 
galvenais – citādāku attieksmi. Daudzus 
jautājumus – sasveicināšanos, pieejamību, FO
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Šobrīd muzeji cenšas 
attālināties no tradi-
cionālās didaktisku 
izglītotāju pozīcijas un 
lietot apmeklētājiem 
draudzīgākas un vai-
rāk motivējošas izzi-
ņas metodes. Tomēr 
muzejos joprojām 
liela nozīme ir izglīto-
šanai, un es personīgi 
esmu ar to ļoti ap-
mierināta, jo mums 
ir un būs pietiekami 
citu vietu, kur dominē 
izklaide.
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labvēlīgu attieksmi, pakalpojuma piedā-
vājuma saturu, bērnu kā mērķauditorijas 
diferencēšanu –, kā jau minēju, „Creative 
Museum” esam centušies aktualizēt.

No otras puses – citu valstu kultūras 
attieksmē pret bērniem ir arī daudz kā 
tāda, kas mums Latvijā nav pieņemams. 
Tradicionāli mēs prasām no bērniem lie-
lāku disciplinētību, patstāvību, un tas, ma-
nuprāt, nav slikti. Visādā ziņā es negribētu 
Latvijas muzejos redzēt tādu bērnu visat-
ļautību, kāda dažkārt ir pieredzēta ārpus 
robežām.

sāpīgākā tēma – 
muzeju infrastruktūra
Ģimenei draudzīga muzeja kontekstā 

Latvijā sāpīgākā tēma, protams, ir infra-
struktūra. Joprojām ir muzeji, kas ir grūti 
sasniedzami fiziski, piemēram, pamēģiniet 
aiziet ar kājām no Vecrīgas uz Dzelzceļa 
vēstures muzeju, pamēģiniet no Tukuma 
stacijas nokļūt Durbes pilī! Latvijas muzeji 
praktiski nav piemēroti arī tam, lai ģimene 
ar bērniem uz tiem dotos ar velosipēdiem, 
skrejriteņiem vai skrituļslidām – trūkst 
celiņu, apsargājamu novietņu. Muzejos 
trūkst iespēju pabarot bērnus vai apēst 
līdzpaņemto.

Pirms kāda laika, apmeklējot tradicio-
nālo Sveču dienu Latvijas Nacionālajā vēs-
tures muzejā, dzirdēju muzeja darbiniekus 
paužam izbrīnu: pasākumi muzejā taču ir 
tik lēti, kāpēc cilvēki tomēr nenāk? Mani 
gan tas nepārsteidza. Manai meitai toreiz 
varēja būt kādi divi vai trīs gadi. Aizbraukt 
tramvajā ar ratiem līdz muzejam jau vien 
bija īsts spēka treniņš, muzeja ekspozīcija 
atradās Rīgas pils 3. stāvā, lifta nebija. Pēc 
pasākuma meita jau bija tik izsalkusi, ka 
nācās steidzami meklēt tuvāko ēstuvi, lai 
viņu pabarotu, tādējādi viss pasākums, ie-
rēķinot vēl transporta izmaksas un ieejas 
biļeti pasākumā, nemaz tik lēts nesanāca. 
Jā, un kaut arī muzejs tiešām bija intere-
sants, atgriežoties mājās, biju tik nogurusi, 
ka diena man praktiski jau bija beigusies.

Arī jaunajos muzeju renovācijas pro-
jektos ir vāji identificējama doma, kā tad 
apmeklētājs uz šo vietu nokļūs, kur atstās 
auto vai velosipēdu, kur ģimene par pie-
ejamu cenu pabaros bērnus, kur viņi va-
rēs apēst līdzpaņemtās uzkodas. Šajā ziņā 
muzeji laukos ir pat labākās pozīcijās nekā 
pilsētu muzeji. Tādējādi fiziskās pieeja-
mības ziņā labs muzeja piedāvājums, uz 
kuru atsaukties kā piemēru, man šobrīd 
prātā nenāk. Lai gan tajā dzīves posmā, 
kad man vēl bija aktuāla bērna pārtīšana 
un barošana, es piemērotus apstākļus ne-
atradu arī iestādēs, kurām jau pēc būtības 
vajadzētu būt lielākā mērā orientētām uz 
patērētāju. Arī lielveikalos, sporta cen-
tros, restorānos parasti nav vietu, kas būtu 
aprīkotas bērna pārtīšanai, nav nošķirtu 
vietu, kas būtu domātas bērna barošanai, 
grūti ir iekļūt ar ratiem. Ļoti neērti ir aiz-
vest bērnu uz tualeti un nomazgāt viņam 
rokas, jo podi, izlietnes un ūdens krāni ir 
domāti pieaugušo augumam. Attiecībā uz 
bērnu es vēlētos arī daudz augstāku higi-
ēnas līmeni – bērni šajās iestādēs nebūt 
nav tik gaidīti.

Nākamajā numurā lasiet raksta turpi-
nājumu. Muzeoloģe A. Neija dalīsies pie-
redzē par draudzīgiem muzejiem ģimenēm 
ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma 
bērniem.

Tradicionāli mēs 
prasām no bērniem 
lielāku disciplinētību, 
patstāvību, un tas, 
manuprāt, nav slikti. 
Visādā ziņā es negri-
bētu Latvijas muzejos 
redzēt tādu bērnu 
visatļautību, kāda 
dažkārt ir pieredzēta 
ārpus robežām.
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Bērns, kurš normāli attīstās, ir nepare-
dzams. Viņš ir aktīvs, darbīgs, mēģina, ro-
sās, kustas, aizsniedz, satver, sasit, nomet 
utt., turklāt pieaugušo pasaulē bērna dar-
bības bieži beidzas ar zaudējumiem. Tiek 
sabojāts kāds priekšmets, savainots pats 
bērns vai kāds cits, lai gan bērnam nebi-
ja mērķa sabojāt vai savainot – viņš mē-
ģināja, pētīja, piedzīvoja. Taču pieaugušo 
pasaulē lieta ir sabojāta. Tā kā pieaugu-
šajiem gribas lietas saglabāt veselas, briest 
vajadzība ierobežot bērnu.

manipulācija
Kā jau teicu, bērns, kurš normāli at-

tīstās, nav paredzams un vecākiem rada 
nedrošības izjūtu. Ja vecākiem pašiem 
drošības izjūta ir diezgan attīstīta (viņi 
nejūt pastāvīgu trauksmi), viņi bērna 
dzīvošanas vidi centīsies padarīt bērna 
attīstībai drošāku. Ja šī izjūta vecākiem ir 
traucēta, viņi centīsies pašu bērnu padarīt 
paklausīgāku, apkārtējām lietām drošā-
ku, „nedzīvāku” – lai viņš vairāk baidītos, 
mazāk kustētos un dotu priekšroku mie-
rīgai sēdēšanai uz vietas, nevis pasaules 
izzināšanai.

Bērnu diezgan viegli var iebiedēt, jo 
ar viņu ir viegli manipulēt. Maza bērna 
apziņa pagaidām ir praktiski tīra, un tajā 
vecāki var ierakstīt, ko vien vēlas. Ar ma-
nipulēšanu tiek panākts rezultāts: vecāku 
drošības izjūta ir atjaunota, bet bērnam 
veidojas neskaidras, traucētas jeb izplūdu-
šas robežas. Bērns neattīsta savu atskaites 
punktu, pieņemot vecāku teikto bez kri-
tiska novērtējuma, jo bērna kritiskā do-
māšana vēl nav izveidojusies un, netiekot 
veicināta, var neparādīties arī vēlāk.

Piemēram, vecāki mēdz izmantot tā-
das manipulācijas kā „tu taču negribi, 
lai…”, „tu taču esi labs bērns”, „tu taču 
mīli mammīti” un liek bērnam darīt to, 
ko vēlas vecāki. Bet kas notiek ar bērnu? 

Šie izteikumi nebalstās uz bērna pārdzī-
vojumiem un neko nepaskaidro par viņu 
pašu. Tie uzspiež jūtas un domas no ārpu-
ses, mākslīgi izraisot kauna vai vainas iz-
jūtu, un nerēķinās ar to, kas reāli ar bērnu 
notiek. Īsti neizjūtot savas jūtas, bērns ir 
spiests just uzspiestu vainu vai kaunu un 
darboties, šā uzspiestā orientiera ietek-
mēts. Rezultātā bērnā neizveidojas iekšē-
jais morālas atskaites punkts. Viņš nebal-
stās savās jūtās, bet gan paklausa manipu-
lējošiem izteikumiem. Starp citu, tādējādi 
bērns ar laiku zaudē prasmi atšķirt gan 
savas jūtas, gan emocijas.

Taču, ja bērnam būtu atļauts ļauties 
viņa iekšējām, dabiskajām jūtām, viņš tik 
un tā negribētu ieriebt jums, jo viņš mīl 
savus vecākus. Ja maigā, mierīgā balsī 
bērnam tiktu pajautāts, kāpēc viņš darīja 
tā, kā darīja, viņš atbildētu to, ko jūt un 
domā īstenībā. Ja jautājums tiek uzdots 
stingrā balsī un ja mājās tiek izpausta var-
darbība, izrunāšanās paaugstinātos toņos, 
bērnu šāds jautājums var viegli iebiedēt – 

un, visdrīzāk, viņš melos, pat negribot to. 
Ja bērns nebaidās teikt patiesību par sevi, 
tad sarunas gaitā jūs viegli secināsiet, ka 
bērns ne jums personīgi, ne mājai, ne īpa-
šumam, ne jūsu darba rezultātiem nevēl 
neko ļaunu. Jā, jums nāksies tam iztērēt 
dažas jūsu vērtīgā laika minūtes. Bet, ja tā-
das pārrunas ar bērnu kļūs par ieradumu, 
jūs šo laiku pārvērtīsiet par komunikāciju 
ar savu bērnu, kurš, starp citu, jau rīt mai-
nīsies, bet atmiņas par šo brīdi var palikt 

Kā rodas vajadzība ierobežot bērnu?

Paklausīgs bērns ir 
drošs vecākiem. Daži 
vecāki bērna paklau-
sīgumu sasniedz ar 
manipulācijām, daži – 
ar iebiedēšanu un 
aizliegumiem. 

asijata maija zeļenko,
psiholoģe, sistēmisko 

risinājumu konsultante
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jūsu atmiņā visu mūžu. Vienlaikus jūs ie-
mācīsiet bērnam domāt par viņa rīcības 
rezultātiem, ieslēdzot kritisko domāšanu, 
un no viņa paša noskaidrosiet, ka viņš jūs 
mīl un tiešām nevēl neko sliktu. Vai tas 
nebūtu to dažu minūšu vērts?

Lai justos drošībā, vecāki mēdz apspiest 
bērna aktivitāti, domāšanu, uzdrošināša-
nos. Taču dažreiz efekts ir pretējs: bērns 
pretojas vecākiem un to dara, par uzvedī-
bas modeļiem pieņemot jau slimīgus me-
hānismus. Piemēram, pēc dažiem gadiem 
bērns kļūst pilnīgi nekontrolējams, spītīgs 
un pats atbilstošākais viņa uzvedības ap-
raksts varētu būt šāds: viņš vienmēr cen-
šas mums ieriebt. Bērns pats nesapratīs, 
kāpēc viņš tā uzvedas. Šī uzvedība būs 
nevis apzināti izvēlēta, bet neapdomāta 
vēlēšanās izbeigt vecāku spiedienu.

paklausīguma briesmas
Paklausīgs bērns ir drošs vecākiem. 

Daži vecāki bērna paklausīgumu sa-
sniedz ar manipulācijām, daži – ar iebie-
dēšanu un aizliegumiem. Vecāki lepojas 
ar to, ka viņu bērns ir paklausīgs. Tas ir 
ērti. Taču ir jāatceras, ka bērns paklausīs 
arī citiem (svešiem) cilvēkiem, pakļau-
sies klasesbiedru gribai vai spiedienam, 
svešiniekam uz ielas. Turklāt bērns var 
izlikties par paklausīgu. Tādā gadījumā 
vecāki par to var uzzināt pārāk vēlu – 
kad sāksies nopietnas problēmas, piemē-
ram, bērnam būs izveidojušās intereses, 
par kurām vecāki dažreiz uzzina no kla-
ses audzinātājas vai no policijas. Katrā 
ziņā bērna apspiešana nenāk par labu ne 
viņa robežām, ne vecāku un bērnu sav-
starpējām attiecībām kopumā. Svarīgi 
ir saprast, kādēļ bērns ir paklausīgs. Ja 
iemesls ir bailes no soda vai no vecāku 
agresijas vai vecāku meli, tad arī bērns 
melos. Ja bērns izvēlas būt paklausīgs tā-
pēc, ka viņam ir svarīgs patiess kontakts 

Vecāki lepojas ar to, 
ka viņu bērns ir pa-
klausīgs. Tas ir ērti. 
Taču ir jāatceras, ka 
bērns būs paklausīs 
arī citiem (svešiem) 
cilvēkiem, pakļausies 
klasesbiedru gribai vai 
spiedienam, svešinie-
kam uz ielas. 
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ar saviem vecākiem, viņš būs patiesi pa-
klausīgs.

Lielos vilcienos rezumējot, varētu pa-
teikt, ka prasme apzināties savas jūtas 
palīdz just, izveidot un aizstāvēt robežas. 
Aizstāvēt robežas var tikai tad, kad var 
laikus izprast savas izjūtas un aptvert, kā 
tieši cilvēks tiek apdraudēts. To var izdarīt 
tikai tad, ja cilvēka spēja pazīt un atšķirt 
savas jūtas un emocijas nav traucēta. Ap-
spiežot bērna jūtas un to izpausmes, vecā-
ki aptur šīs bērna spējas attīstīšanos.

Ar laiku tāds bērns zaudē arī prasmi 
gribēt, viegli pieņem svešas vēlēšanās kā 
savējās un dzīvo saskaņā ar tām, neprotot 
uzņemties atbildību par savu izvēli (tādas 
vienkārši nav), tādējādi katru reizi kļūstot 
par upuri jebkurā situācijā.

Kas un kā tieši var traucēt 
bērna robežu veidošanos?
Klaja agresija, iebiedēšana.
Bērna īsto jūtu apspiešana, kā arī 

savu, pieauguša cilvēka, jūtu apspiešana 
(jo bērns jūt vecākus arī enerģētiskā lī-
menī).

Savu domu uzspiešana bērnam.
Bērna jūtu, emociju, izpausmju ig-

norēšana.
Manipulēšana.

Kāpēc cilvēks
vispār uzbrūk citu 
cilvēku robežām?
Tāpēc, ka jūtas apdraudēts. Ja cilvēks 

jūtas apdraudēts, tad viņa paša robežas 
ir vājas. Tāda uzvedība liecina, ka cilvēks 
neprot apzināties, kas ar viņu notiek. Uz-
brukums diezgan reti ir attaisnojams, jo 
klaji apdraudošu situāciju cilvēku sadzīvē 
nav nemaz tik daudz. Ja uzbrukums tomēr 
notiek, tas var liecināt par to, ka cilvēks ju-
tās apdraudēts, bet savas izjūtas apzināties 
viņam neizdevās – ja viņš apzinātos savas 
apdraudētības cēloni un pakāpi, tad droši 
vien varētu izmantot kādu mazāk agresī-
vu situācijas atrisināšanas veidu.

Tas pats notiek ar vecākiem, kuri ne-
apzināti uzbrūk saviem bērniem. Par 
uzbrukumiem var nosaukt arī tās pašas 
manipulācijas, draudus, nepaskaidrotus 
aizliegumus, savu domu uzspiešanu.

bet kāpēc vecāki baidās
no bērniem, kuri ir gan 
mazāki, gan jaunāki, 
gan atkarīgi no viņiem?
Visbiežāk tādēļ, ka cenšas būt ideāli, 

baidās kļūdīties, kā arī vienkārši nesaprot, 
ko darīt. Audzinot bērnus, tiešām ir ļoti 
viegli kļūdīties un diezgan grūti ir laikus 
veiksmīgi reaģēt uz situāciju. Tāpēc arī ir 
tik viegli justies apdraudētam.

Piemēram, bērns kaut ko jautā, bet 
vecāki nezina atbildi. Var rasties nepiln-
vērtīguma izjūta („Kas es par muļķi, ja 
nevaru uz bērna jautājumu atbildēt?”) – 
bezspēcības izjūta, taču prātā ir skaidra 
programma, ka vecākiem ir jābūt pārā-
kiem par bērnu, viss jāzina un jāprot. Ir 
apdraudēta psiholoģiskā robeža. Rodas 
apdraudētības izjūta, jo vecāki nevar iz-
pildīt savu uzdevumu atbilstīgi program-
mai. Atzīties bērnam, ka kaut ko nezini, 
var būt grūti, tāpēc vieglāk ir teikt, ka jau-
tājums ir stulbs, vai arī vienkārši aizdzīt 
bērnu uz viņa istabu. Rezultātā vecāki ig-
norē savas īstās emocijas, ir agresīvi pret 
bērnu, droši vien pēc tam jūtas vainīgi, 
bet bērns tiek atraidīts, viņa interese un 
tās izpausme – noliegta. Pieaugušais savas 
robežas aizstāv neadekvāti, kā arī pakļauj 
tās nevajadzīgam riskam nākotnē, jo ve-
cāki, kuri jūt vainu bērna priekšā, vēlāk 
uzvedīsies vai nu izdabājoši, vai nu tur-
pinās būt agresīvi. Bet bērna robežas tiek 
sadragātas – un abos variantos vecāku 
uzvedība nenāk par labu bērna attīstībai: 
pirmā iespēja sāk mācīt bērnam, ka, iz-
raisot citā cilvēkā vainas izjūtu, vēlāk no 
viņa var kaut ko dabūt – tātad bērns mā-
cās manipulēt ar vainas izjūtu, bet otrajā 
gadījumā bērns turpina saņemt rupja at-
raidījuma traumas – mācās būt par upuri, 
grēkāzi. Turpmākajā dzīvē viņš ļoti viegli 
atradīs varmācīgus draugus, skolotājus un 
trenerus, partnerus.

Kāpēc vecāki baidās 
no bērniem, kuri ir 
gan mazāki, 
gan jaunāki, gan 
atkarīgi no viņiem?
Visbiežāk tādēļ, ka 
cenšas būt ideāli, 
baidās kļūdīties, 
kā arī vienkārši 
nesaprot, ko darīt. 
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AVoTS: drossinternets.lv
Latvijas Interneta asociācijas „Net-

Safe Latvia” Drošāka interneta centrs ir 
izveidojis vairākas vecākiem noderīgas in-
strukcijas par to, kā savu bērnu mobilajos 
tālruņos un ģimenes koplietošanas datoros 
izveidot satura filtrus. Tās ir īsas un vien-
kāršas instrukcijas par drošības uzstādī-
jumiem, piemēram, kā uzstādīt drošas 

meklēšanas režīmu meklētājprogrammās 
„Google” vai „Bing”; kā ierobežot vardarbī-
gu, nepatīkamu un vecumam nepiemērotu 
video pieejamību vietnē „YouTube”; kādus 
drošības uzstādījumus nodrošina populā-
rākās interneta pārlūkprogrammas „Goog-
le Chrome”, „Mozilla Firefox” un „Internet 
Explorer”. Centra darbinieki ir izveidojuši 
arī instrukcijas par drošības un privātuma 

iestatījumiem sociālajos tīklos. Centra va-
dītāja Maija Katkovska atklāj, ka centrs 
iepriekšējā mācību gada noslēgumā no 
vecākiem vairākkārt ir saņēmis satrauktus 
jautājumus par to, kā tehniski būtu iespē-
jams ierobežot bērniem pieejamo saturu 
internetā. Tāpēc, uzsākot jauno mācību 
gadu, Drošāka interneta centrs piedāvā 
vairākas detalizētas instrukcijas.

noderīgas instruKcijas par 
drošības uzstādījumiem 

datoram un viedtālrunim

INTERNETA PĀRLŪKPROGRAMMAS DROŠĪBAS UZSTĀDĪJUMI  

  
 

1. Spiediet uz  (Home) ikonas interneta pārlūka rīkjoslas labajā stūrī ; 
2. Izvēlieties sadaļu “Iestatījumi” ( Settings); 
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3. Izvēlieties sadaļu “Privātu ms” (Privacy),  uzstādiet „Teikt lapām, ka nevēlos, lai mani 

uzskaita”(Tell sites that I do n ot want to be tracked) ; 
4. Jūs varat uzstādīt „Atcerēties/ Dzēst šobrīd saglabāto vēsturi”(Firefox will: Remember/ Delete 

history) 

 

 5. Sadaļā “Drošība” (Security) jūs varat uzstādīt:  
! Brīdināt, ja vietne cenšas ko instalēt (Warn me when sites try to install add - ons) 
! Bloķēt vietnes, par kuru bīstamību ir ziņots (Block reported attack sites)  
! Bloķēt ziņotās viltus vietnes (Block reproted web forgeries)  
! Paroļu atcerēšanās (Remember passwords for sites)  
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 Ja Jūs nevēlaties, lai citi cilvēki, kurie m arī ir piekļuve datoram, red zētu kādu konkrētu informāciju, 
kuru meklējat, tad izmantojiet iestatījumu „Privātā  pārlūkošana” (Private Browsing). Tad netiks 
saglabāta nekāda informācija par to, kuras vietnes un lapas esat apmeklējis. Šajā video ir parādīts, 
kā Jūs to varat panākt.  

 

 

 

 

INTERNETA PĀRLŪKPROGRAMMAS DROŠĪBAS UZSTĀDĪJUMI  

 

 

1. Ienāc Google Drošības centrā; 
2. Lapas augšā izvēlieties kategoriju “Ģimenēm”; 
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3. Šeit pieejamas 5 galvenās drošības funkcijas, kas palīdzēs nodrošināt Jūsu ģimenes drošību 
tiešsaistē. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!  Visai ģimenei piemērotu meklēšanas rezultātu iegūšana atrodama arī šeit  

 

 !  Filtra iestatīšana, lai �ltrētu nepiemērotu saturu vietnē YouTube  (lapas apakšā)  
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!  Lietotāju uzraudzība Chromebook datoros. Izveido Uzraudzīto lietotāju kontus šeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !  Piekļuves atļauja tikai apstiprinātām lietotnēm un spēlēm. Planšetdatoru lietotājiem, kuru 
operētājsistēma ir Android 4.3. Izveido Ierobežotos pro�lus šeit 

 

 

!  Vecumam piemērotas lietotnes, pamatojoties uz to vērtējumiem.  

 Izmanto Vecāku kontroles iestatījumus, lai savā ierīcē ierobežotu no pakalpojuma Google Play 
lejupielādējamo un maksas saturu - šeit  
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INTERNETA PĀRLŪKPROGRAMMAS  DROŠĪBAS UZSTĀDĪJUMI  

 

1. Atverot pārlūkprogrammu, spiediet lapas augšējā labajā stūrī uz “Iestatījumi” ikonas;  

2. Spiediet uz izvēlnes “Drošība” (Safety) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Šeit jūs varat uzstādīt dažādus drošības uzstādījumu atkarbā no Jūsu vēlmēm:  

 Pārlūkošanas vēstures dzēšana (Delete browsing history) 
 Privātā pārlūkošana (InPrivate Browsing)  - interneta lietošana, neastājot „pēdas” datorā un 

neļaujot citiem lietotājiem skatīt apmeklēto vietņu vēsturi. 
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 Ieslēgt pretizsekošanas aizsardzību (Turn on Tracking Protection) - aizsardzība pret izsekošanu, 
lai nepieļautu jūsu pārlūka informācijas nosūtīšanu trešajām personām. 

 Ieslēgt pretizsekošanas pieprasījumu (Turn on Do Not Track Request) – vietnēm tiek nosūtīts 
pieprasījums, ka nevēlaties, lai tiktu izsekotas jūsu pārlūkošanas darbības.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Active X �ltrešana  (ActiveX Filtering) – neļauj tīmekļa vietnēm instalēt programmas, kas 
tiek izmantotas, lai apkopotu vai bojātu datorā esošo informāciju, datorā instalētu 
programmatūru bez jūsu piekrišanas vai ļautu citai personai attālināti vadīt datoru. 

 SmartScreen �ltrs  (Turn on SmartScreen Filter) – palīdz identificēt pikšķerēšanas, 
nevēlamas un kaitnieciskas programmatūras saturošas vietnes, kā arī palīdz kontrolēt failu 
lejupielādi. 
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DROŠA MEKLĒŠANA VIEDTĀLRUŅOS  
 

 

1. Atveriet Google aplikāciju un spiediet uz 
„Izvēlne” 

 

2. Spiediet uz „Iestatījumi” 

 

3. Izvēlieties „Konti un konfidencialitāte” 

 

4. Ieslēdziet „Drošas meklēšanas filtrs” 
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 iPhone 

 

1. Atveriet Google aplikāciju un spiediet uz sava 
pro�la 

 

 

2. Pro�la „ Iestatījumos” (Settings) atveriet 
„Droša meklēšana” (SafeSearch)  

 

 

3. Iestatiet „Gudrā meklēšana ” (Smart) 

 

 

uzzini
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Kas ir Facebook.com?  

Tas ir sociālais portāls, kuru izmanto lietotāji no visas pasaules. Tajā 
reģistrētie lietotāji var veidot savu profilu, ievietojot tajos ziņojumus, 
bildes, video, daloties ar informāciju, komentējot citu publicētos 
ierakstus un novērtējot tos, spiežot pogu „Patīk”. 

 

Privāta Facebook pro�la uzstādīšana:  

1. Pieslēdzies savam Facebook profilam; 
2. Spied uz pirmo ikonu lapas labajā stūrī, augšā,; 
3. Izvēlies opciju „Iestatījumi” ; 

 
4. Kreisajā lapas stūrī tev tiks piedāvātas vairākas kategorijas, izvēlies „Privātums”;  
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5. Privātuma iestātījumos tu vari uzstādīt: kurš var redzēt tavas profila aktivitātes; kurš var 
sazināties ar tevi; kas tevi var sameklēt; 

 
6. Uzspiežot uz „Labot”  pie sadaļas „Kurš var redzēt manas aktivitātes?” parādīsies atsevišķa 

izvēlne, kurā vari uzstādīt, ka tavus publicētos ierakstus redz tikai tavi Facebook draugi; 

 

uzzini
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Kas ir Instagram? 

Tā ir mobilā aplikācija, kas ļauj lietotājiem dalīties ar 
bildēm. Bildes tiek uzņemtas ar telefonu, tad, lai 
uzlabotu tām tiek piedāvāti dažādi filtri, un tad tās tiek 
publicētas aplikācijā.  

Aplikācija ir pieejama gan Android, gan Iphone viedtālruņu lietotājiem, un Instagram profilu 
savienojot ar sociālo tīklu profiliem (Facebook. Twitter), tās tūlītēji tiek publicētas arī tur. 
Ir svarīgi zināt, ka visas publicētās bildes sākotnēji noklusējuma režīmā ir redzamas pilnīgi 
visiem Instagram lietotājiem (ap 80 miljoniem), un arī tiem, kas nav reģistrēti aplikācijas 
lietotāji. 
Kā uzstādīt privātu Instagram  kontu (tikai tevis 
apstiprinātie sekotāji varēs redzēt tavu profilu)?  

Privāta konta uzstādīšana: 

1. Atver aplikāciju; 

2. Uzspiedu uz cilvēciņa ikonas, lai atvērtu savu profilu; 

3. Spied uz izvēlni „Rediģēt profilu” (Edit your profile); 

4. Izvēlies opciju „Ziņojumi ir privāti” (Posts are 

private) un ieslēdz to (ON); 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagad tiklīdz kāds vēlēsies sekot tavam profilam, tu saņemsi  „Sekošanas lūgumu” (Follow 
request) un tu pats varēsi izvēlēties, vai ļaut šai personai redzēt tevis publicētās bildes vai nē. 
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Kas ir Twitter? 

Tā ir mikroblogošanas interneta vietne, kura ļauj reģistrētiem lietotājiem publicēt 
ziņas, kuru garums ir 140 zīmes. Ziņai var pievienot arī attēlu vai video. 

Twitter var tikt lietots caur mājaslapu vai moblio aplikāciju.  

Privāta Twitter  pro�la uzstādīšana:  

Noklusējuma režīmā gan tavs profils, gan tavi ieraksti ir publiski apskatāmi ne tikai visiem Twitter 
lietotājiem ,bet arī tiem, kas nav reģistrējušies! 

Kā uzstādīt privātu profilu: 

1. Ieej vietnē Twitter; 
2. Vietnes augšpusē, labajā stūrī ir „zobratiņa” ikona, klikšķini uz tās; 
3. Izvēlies opciju „Settings” 

4. Kreisajā pusē būs dotas vairākas kategorijas, izvēlies „Security and privacy”; 
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5. Pie „Tweet privacy” atķeksē „Protect my Tweets”; 
6.  

 
 

7. Neaizmirsti saglabāt izmaiņas, nospiežot „Save changes” 
 

 

Tavs profils tagad ir pieejams tikai tiem,  kuru uzaicinājumu sekot TU pats apstiprini! 
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Kas ir Whatsapp ?  

Tā ir saziņas aplikācija, ar kuras palīdzību viedtālruņu īpašnieki un aplikācijas lietotāji 
var savā starpā sazināties, sūtīt bildes, video, audio ierakstus, kontaktus un atrašanās 
vietas datus. Turklāt aplikācija pati identificē lietotājus pēc mobilā tālruņa numura, 
tāpēc nav nepieciešams reģistrēties. Tā darbojas tikai interneta pieslēgumā (Wifi; 3G; 4G). 

Privātie uzstādījumi:  

Noklusējuma režīmā aplikācija ir uzstādīta tā, ka jebkurš var redzēt, tavu profila bildi, kad tu pēdējo reizi 
esi bijis aplikācijā un kāds ir tavs statuss. 

 Taču to var ļoti viegli mainīt: 

1. Ieej aplikācijā un uzspied izvēlnes pogu savam tālrunim; 

2. Tad tev parādīsies vairākas kategorijas, klikšķini uz „Iestatījumi”; 

 
3. Izvēlies opciju „Konts”;  
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4. Spied uz „Privātums”;  

 
5. Spied uz tās personīgās informācijas (Redzēts; Profila attēls; Statuss), kuras opciju vēlies mainīt; 

 
6. Uzlikšķinot uz kādu no tām, tev tiks dota izvēle, kam ļaut redzēt tavu personīgo informāciju; 
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DROŠA MEKLĒŠANA INTERNETĀ  

   
1. Lapas labajā apakšējā stūrī izvēlieties „Iestatījumi” ; 
2. Izvēlieties „Meklēšanas iestatījumi ”; 
3. Pie “Drošas meklēšanas �ltri” izvēlie ties „Ieslēgt Drošu meklēšanu”. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
Bing 

 
 

1. Uzspiediet uz ikonas “Iestatījumi” vai spiediet šeit  
2. Iestatījumos atzīmējiet Drošā meklēšana uz „Stingra”. 
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!  Lapas apakšā izvēlnes joslā izvēlieties „Drošība” un atzīmējiet „I eslēgt” 

 

 
 

SATURA FILTRI DATORU OPERĒTĀJSISTĒMĀM* 

 
 Nosaukums Pieejams Funkcijas 

 
Valoda Efektivitāte Cena 

 
JusProg Windows Iespēja skatīt tikai interneta vietnes, kuras atzīmētas, kā 

piemērotas bērniem līdz 12 gadu vecumam. 
vācu  

**** 
bez 

maksas 
 

 

 
Mac OS X 
Parental 
Controls 

 

Mac OS X Pieejams Mac OS X operētājsistēmā. Katra lietotāja kontu var 
kontrolēt, vecāks var izvēlēties bērnam atbilstošu interneta 

satura filtrēšanu: bez ierobežojuma, ierobežot pieeju 
konkrētām interneta vietnēm vai apmeklēt tikai interneta 

vietnes, kurām vecāki atzīmējuši pieeju. 

latviešu, 
angļu, 

krievu, u.c. 

 
*** 

 
bez 

maksas 

 

Norton Family 
Parental 
Control 

Windows Iespējams bloķēt noteiktu saturu, kā arī noteiktas mājaslapas. 
Iespējams saņemt statistiku par bērna aktivitātēm interneta 
vidē. Bērniem iespēja nosūtīt vecākiem pieprasījumu sniegt 

pieeju noteiktām mājaslapām. 

 
angļu, 
krievu, 

vācu, u.c. 

 
* 

 
bez 

maksas 

 

 
F – Secure 

Windows Aizsargā pret vīrusiem, ļauj veidot filtrēšanas profilus katram 
lietotājam. Iespēja bloķēt sociālos tīklus, uzstādīt drošas 
meklēšanas funkciju, bloķēt konkrētas mājaslapas, kā arī 

uzstādīt laika limitu interneta lietošanai. 

 
angļu, 

franču, u.c. 

 
** 

 
 

34, 95 € 

 

 
Net Nanny 

Windows Saturu vecāki var sadalīt pa kategorijām: bloķēt, atļaut vai 
brīdināt. Iespējams uzstādīt, ka rupja valoda tiek aizstāta ar 

simboliem. Nodrošina vecākus ar statistiku par bērnu 
aktivitātēm interneta vidē. 

 
angļu, 
spāņu 

 
*** 

 
 

30.19 € 

 
 

McAfee All 
Access 

Windows Iespējams izveidot lietotāju kontus, kuriem ierobežot interneta 
saturu. Iespējams filtrēt saturu, atzīmējot kategorijas un 

vecuma grupas, kā arī ierobežot pieeju noteiktam mājaslapām. 

angļu, 
vācu, 

krievu, u.c. 

 
*** 

 
 

49.99 € 

 
 

Optenet PC 
Windows Iespējams bloķēt konkrētas mājaslapas, kā arī filtrēt saturu. 

Vecāki var ievadīt atslēgvārdus, kuru izmantošana mājaslapu 
nosaukumā uzreiz to bloķēs. Iespēja kontrolēt bērna aktivitātes 

sociālajos tīklos. 

 
angļu, 

franču, u.c. 
 

 
*** 

 
 

39.95 € 

 
 

Panda 
Windows Iespējams filtrēt saturu atbilstoši noteiktiem kritērijiem, kā arī 

izveidot sarakstu ar noteiktām mājaslapām. Iespēja bloķēt 
sociālos portālus. 

angļu, 
krievu, u.c. 

 
** 

 
71.99 € 

 

* Saraksts veidots par pamatu ņemot Eiropas Komisijas SIP BENCH III projekta satura filtru testu rezultātus par efektīvākajām programmām. 
Informācija par citām satura filtru programmām pieejama angļu valodā šeit 
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SATURA FILTRI MOBILAJĀM IERĪCĒM 
 
 Nosaukums Pieejams Funkcijas Valoda Efektivitāte Cena 

 

 
Mobicip 

 
Android 

iOS 

Iespējams izvēlēties starp vecuma grupām noteiktu profilu 
ierobežojumus, kontrolējot sociālos tīklus, lejupielādes un 

Skype. 

 
angļu 

 
** 

 
bez 

maksas 

 

 
iOS Parental 

Controls 

 
 

iOS 

Vecāku kontroles rīks pieejams iPhone viedtālruņu 
lietotājiem, ļauj bloķēt interneta pārlūku Safari, kā arī 

aplikāciju iegādi iTunes veikalā. 
 

 
angļu 

 
** 

 
bez 

maksas 

 

 
K9 Web 

Protection 
Browser 

 
Andorid 

IOS 

 
Nodrošina jūsu bērna ierīci ar pamatlīmeņa satura 

filtrēšanu. 

 
angļu 

 
* 

 
bez 

maksas 

 

Norton 
Family 

Parental 
Control 

(Mobile) 

Android 
iOS 

 

Iespējams bloķēt noteiktu saturu, kā arī noteiktas 
mājaslapas. Iespējams saņemt statistiku par bērna 

aktivitātēm interneta vidē. Bērniem tiek dota iespēja 
iesūtīt vecākiem atļauju noteiktu mājaslapu piekļuvei. 

Aplikācija pieejama tikai ar Norton Family lietotāja kontu. 

 
angļu, 
krievu, 

vācu, poļu, 
norvēģu, 
čehu u.c. 

 
* 

 
 

bez 
maksas 

 

 
Mobile 

Guardian 

 
Android 

iOS 
Blackberry 

Vecāki var izveidot pieejamo un aizliegto mājaslapu 
sarakstu, kā arī noteikt, kāda veida saturu filtrēt. Iespējams 
bloķēt piekļuvi Skype, sociālajām un straumēšanas 
vietnēm. 

 
angļu 

 
*** 

 
 

19.95 € 

 

 
 

Net Nanny 
 

 
 

Android 
iOS 

Saturu pēc temata vecāki var sadalīt pa kategorijām: 
bloķēt, atļaut, brīdināt. Iespējams uzstādīt, ka rupja valoda 
tiek aizstāta ar simboliem. Nodrošina vecākus ar statistiku 

par bērna aktivitātēm interneta vidē. 

 
angļu, 
spāņu 

 
*** 

 
 

7.35 € 
 

 

 
F – Secure 

Mobile 
Security 

 
 

Android 

 
Vecāki var izvēlēties, kāda veida informāciju filtrēt, 

deaktivizēt noteiktas aplikācijas, bloķēt pieeju sociālajiem 
tīkliem. 

 
angļu, 

krievu, u.c. 
 

 
** 

 
 

14.95 € 

 
 

 
Mobile 

Parental 
Filter 

 
 

Android 
 

 

Vecāki var izveidot pieejamo un aizliegto mājaslapu 
sarakstu, noteikt kāda veida saturu filtrēt, noteikt ekrāna 
laika ierobežojumu, kā arī bloķēt pieeju sociālajiem tīkliem.  

 
angļu, 

franču, u.c. 

 
** 

 
 

9.99 € 

* Saraksts veidots par pamatu ņemot Eiropas Komisijas SIP BENCH III projekta satura filtru testu rezultātus par efektīvākajām programmām mobilajām ierīcēm. 
Informācija par citām satura filtru programmām pieejama angļu valodā šeit 
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