
GOOGLE PLAY KONTROLES RĪKI 
VECĀKIEM ŠEIT

FAMILY SHARING RĪKS VECĀKIEM* 
ŠEIT

Google Play Ceļvedis vecākiem piedāvā divu veidu drošības un kontroles 
iestatījumus Android ierīcēs: 
1) iestatījumi bērniem LĪDZ 13 GADU VECUMAM;
2) iestatījumi bērniem SĀKOT NO 13 GADU VECUMA.

Google Play Store vecāku kontroles rīka iestatīšana pa soļiem ŠEIT >

Family Sharing rīks vecākiem Apple 
ierīcēs (iPhone, iPad) paredz, ikreiz, 
kad bērns uzsāks jaunu pirkumu vai 
bezmaksas lejupielādi App Store, pie-
prasījums vispirms tiek nosūtīts kādam 
no vecākiem uz viedtālruni. Vecāks 

iepazīsies ar pieprasījumu  – apstipri-
nās vai noraidīs pieprasījumu tieši no 
savas iPhone vai iPad ierīces. Bērns to 
var lejupielādēt savā viedtālrunī tikai, ja 
vecāks ir to akceptējis savā viedtālrunī.

Citi kontroles rīki vecākiem bērnu Apple ierīču pārvaldībai ŠEIT >
• Ierobežot piekļuvi saturam, 

konkrētām mājas lapām;
• Ierobežot izmaiņu veikšanu 

privātuma iestatījumos;

• Ierobežot iebūvēto Apple lietotņu un 
to funkciju izmantošanu;

• Citu funkciju ierobežošana;
• Ieslēgt/ izslēgt ierobežojumus.

UZZINI VAIRĀK:
Twitter.com/drossinternets | Facebook.com/drossinternets 

YouTube.com/saferinternetlv | instagram.com/drossinternetslv

KONTROLES RĪKI VECĀKIEM 
LIETOTŅU (aplikāciju) 
PĀRVALDĪBAI BĒRNU VIEDIERĪCĒS

Vai tu zini, kādas aplikācijas tavs bērns lieto savā telefonā?

Android ierīcēm

Apple ierīcēm

Lejupielādējot kādu no lietotnēm savā 
viedierīcē, vecākiem un pusaudžiem 
jāatceras vispirms iepazīties ar kon-
krētās lietotnes lietošanas noteiku-
miem (Terms and Conditions), jo, līdz 
ar lietotnes lejupielādi, tiek pieprasīta 
atļauja piekļuvei mūsu personas da-
tiem un personiskai informācijai, kas 
pieejama mūsu viedtālrunī – 
• telefona kamerai, 
• foto galerijai, 
• kontaktiem, 
• atrašanās vietai (izmantojot GPS), 
• mikrofonam, 
• kalendāram, u.tml. 
Jūs varat liegt piekļuvi jūsu datiem un 
atļaut piekļuvi tikai lietotnes izman-
tošanas laikā, lai izvairītos, ka lietotne 
nepārtraukti ievāc datus par jums no 
jūsu viedtālruņa. 

Esiet uzmanīgi lejupielādējot nepa-
zīstamas lietotnes, vienmēr pārbaudiet 
(ar Google, Bing u.c. meklētājprogram-
mas palīdzību), vai tā ir uzticama un tai 
ir atbilstoša darbības licence. Pastāv ļoti 
daudz viltus un spieglietotnes, kas 
šādā veidā var izkrāpt jūsu datus – pa-
roles un pieejas jūsu kontiem. 

Android un Apple ierīcēs vecāki var 
iestatīt kontroles rīkus, lai sekotu 
līdzi un uzraudzītu, kādas lietotnes 
viņu bērni lejupielādē savā Android 
un Apple viedierīcē, tādējādi viņus 
pasargājot no nevēlama satura un 
apdraudējumiem internetā, kā arī 
izvairoties no riska lejupielādēt 
maksas lietotnes, par kurām sa-
maksa var tikt noņemta no vecāka/
pusaudža kredītkartes.

* Lai izmantotu kontroles rīku, bērnam 
un vienam no vecākiem abiem jālieto 
Apple ierīce (iPhone vai iPad).
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