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PRIVĀTUMA UN DROŠĪBAS 

IESTATĪJUMI

Noklusējuma režīmā aplikācija ir uzstādīta tā,  
ka jebkurš WhatsApp lietotājs var:
• redzēt Tavu profila attēlu; 
• redzēt Tavus “Mans statuss” attēlus un video;
• sazināties ar Tevi (sūtīt ziņas (attēlus, video, 

audio failus) un zvanīt);

• redzēt, vai esi izlasījis ziņu;
• redzēt laiku, kad Tu pēdējo reizi lietoji 

WhatsApp;
• redzēt, vai Tu esi tiešsaistē.

Lai nomainītu 
privātuma un 
drošības iestatījumus, 
Tev jāspiež uz 
Iestatījumi

Pieslēgšanās laika informācijas ierobežošana 
Spied uz Konts  Privātums  Pieslēgšanās laiks  atzīmē Mani kontakti vai Neviens.  
!!! Ja atzīmēsi Neviens, tad neredzēsi citu lietotāju pēdējās pieslēgšanās laikus.

Piekļuves ierobežošana profila attēliem 
un informācijai par Tevi (piem., vārds, 
uzvārds)

Spied uz Konts 
 Privātums 
 Profila attēls 
 atzīmē Mani 

kontakti vai 
Neviens. 

Ej atpakaļ un 
tagad izvēlies 
Apraksts   
atzīmē Mani 
kontakti vai 
Neviens.
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Slēpt informāciju, 
ka ziņa ir izlasīta
Spied uz Iestatījumi 

 Konts  Privātums 
 Lasīšanas atskaites 

!!! Ņem vērā, ja izslēgsi 
lasīšanas paziņojuma 
režīmu, tad arī Tu 
nevarēsi redzēt, vai citi 
lietotāji ir izlasījuši Tavu 
ziņu.

WhatsApp ir saziņas 
aplikācija, ar kuras palīdzību var 

sazināties, sūtīt attēlus, video, audio ierakstus, kontaktus 
un atrašanās vietas datus. Aplikācija pati identificē lietotāju pēc 

mobilā tālruņa numura, tāpēc nav nepieciešams reģistrēties.16+
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Palīdzība pārkāpumu un citos 
gadījumos – nelegāls saturs, vīrusi, 
draudi, emocionāla pazemošana u. tml.
Spied uz Iestatījumi   
Palīdzība  Sazinieties  
ar mums un aizpildi  
prasīto informāciju. 

Piekļuves ierobežošana 
“Mans statuss” attēliem un 
video
Spied uz Iestatījumi  Konts  
Privātums  Statuss  atzīmē Mani 
kontakti vai  Mani kontakti izņemot… 
visiem kontaktiem, izņemot noteiktu/
us lietotāju/us), vai arī iestati  
Atlasītie kontakti… koplieto tikai ar Tevis 
paša atzīmētajiem lietotājiem (piem., 
tuvākajiem draugiem).

Konta dzēšana
Spied uz Iestatījumi  Konts  Dzēst kontu  ievadi savu 
telefona numuru Tālruņa numurs laukā  Dzēst kontu. 
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Bloķēt noteiktiem lietotājiem iespēju 
sazināties ar Tevi – zvanīt un sūtīt ziņas
Jums ir divas iespējas:

• Spied uz Konts  Privātums  Bloķētie kontakti  
Pievienot jaunu kontaktu un pievieno lietotāju no 
kontaktiem. 

• Spied uz Sarakstes  uz trīs punktiem labajā malā  
Vairāk  Bloķēt… lietotāju; 

Pienākošo ziņu izslēgšana uz noteiktu 
laiku (piem., darba vai mācību laikā, 
lai netraucētu Tev pievērsties ikdienas 
pienākumu pildīšanai). 
Spied uz Sarakstes  uz trīs punktiem labajā malā  
Apklusināt  8 stundas (uz 8 stundām) vai atzīmē citu laiku.
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