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ZIŅU IZDEVUMS #31

Piesardzība, lietojot Zoom un MS Teams, padomi sadarbībā ar CERT.LV
Tiešsaistes nodarbības skolēniem par drošību internetā

Aicinām ziņot, ja ir aizdomas par bērna izmantošanu internetā
Piesakies par Drošāka interneta vēstnesi

Diagnostikas darba par drošību ceļu satiksmē rezultāti

Aitu dzīve materiāli 6-11 gadus veciem bērniem

AITU DZĪVE MATERIĀLI 6-11 GADUS VECIEM BĒRNIEM

“Aitu dzīve” materiālu kopa paredzēta 6-11 gadus veciem 
bērniem, darbojoties kopā ar vecākiem vai pedagogiem. 
Materiālu kopas mērķis ir pilnveidot pirmsskolas bērnu 
un sākumskolas skolēnu izpratni un zināšanas par  
interneta vidi, tās radītajiem riskiem, drošu uzvedību 
interneta vidē, kā arī mudinātu domāt par jēgpilnu un 
samērīgu tehnoloģiju lietošanu ikdienā. 
VAIRĀK INFORMĀCIJU PAR MATERIĀLU KOPU “AITU 
DZĪVE” LASĪT ŠEIT >

“Aitu dzīve” stāsta par dzīvi kādā lauku sētā, kurā, tieši 
tāpat kā pie mums, strauji attīstās tehnoloģijas, kas ne 
vienmēr rada tikai pozitīvus efektus.  Materiāli palīdz 
sniegt zināšanas, pilnveidot bērna izpratni, rosināt 
interesi, vēlmi diskutēt un apspriest dažādas situācijas.

Materiālu kopā atradīsiet:
 13 animācijas filmiņas;
 13 darba lapas (pēc filmiņu noskatīšanās);
 11 komiksus;
 5 krāsojamās lapas.

Animācijas filmiņu sērijas apskata 
šādas tēmas: 

 Atkarība no interneta un tehnoloģijām;
 Drošība internetā;
 Interneta etiķete;
 Virtuālā un reālā dzīve;
 Kritiskā domāšana;
 Vērtības.

Piedāvātie materiāli ir izmantojami kā atsevišķi elementi 
vai kā materiālu kopa, lai izvērstu tematu vienas vai 
vairāku integrētu nodarbību, stundu ietvaros.

FILMIŅAS ŠEIT >

KOMISKI UN RADOŠI UZDEVUMI ŠEIT >

Animācijas filmiņas “Aitu dzīve” izveidojis Slovākijas Drošāka 
interneta centrs, tās adaptētas, papildinātas ar radošiem 
uzdevumiem un pieejamas izmantošanai latviešu valodā.

Kas ir  
“Zoom Bombing”?

https://drossinternets.lv
https://www.facebook.com/drossinternets
https://www.youtube.com/saferinternetlv
https://www.instagram.com/drossinternetslv/
https://twitter.com/drossinternets
mailto:info@drossinternets.lv
mailto:zinojumi@drossinternets.lv
https://drossinternets.lv/lv/reports/send
mailto:nodarbibas%40drossinternets.lv?subject=
https://drossinternets.lv
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/Aitu%20dz%C4%ABve/files/AituDzive_infolapa.pdf
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/Aitu%20dz%C4%ABve/files/AituDzive_infolapa.pdf
http://www.ej.uz/AituDzive
https://drossinternets.lv/lv/info/aitu-dzive
http://www.ej.uz/AituDzive
http://www.ej.uz/AituDzive
https://drossinternets.lv/lv/info/aitu-dzive
https://safe.si/english
https://safe.si/english
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PIESARDZĪBA, LIETOJOT ZOOM UN MICROSOFT TEAMS

Drossinternets.lv un CERT.LV aicina skolotājus, 
skolēnus un vecākus būt piesardzīgiem un 
ievērot piesardzību, lietojot Zoom un MS Teams 
platformas mācību procesa laikā un darbam 
attālināti. Diemžēl pēdējā laikā arvien biežāk tiek 
ziņots par gadījumiem, kad Zoom platformā 
notiekošai sapulcei vai mācību stundai 
pievienojas neaicināti dalībnieki un traucē 
tās norisi. Nelūgtie viesi koplieto savus ekrānus, 
lai “bombardētu” dalībniekus ar traucējošu, 
izklaidējošu, reizēm arī nelegālu saturu. Vairumā 
gadījumu šajos “uzbrukumos” tiek izmantotas 
publiski pieejamās un tiešsaistē atrodamās Zoom 
saites. Tomēr, atkarībā no sistēmas iestatījumiem, 
dažas šķietami privātas sapulces tiešsaistē var 
kļūt neaizsargātas. 
Aicinām izmantot Drossinternets.lv sadarbībā 
ar CERT.LV sagatavotos padomus un apkopotos 
ieteikumus drošības un privātuma iestatījumiem, 
kas nodrošinās, lai Jūsu organizētās sapulces 
vai mācību stundas netiek traucētas. 
Koplietojot sapulces/ mācību stundas saiti 
sociālajos medijos vai citā publiskā vietā 
(piemēram: skolas mājaslapa), tai var pievienoties 

Drossinternets.lv piedāvā organizēt vebinārus 
skolēniem par drošību internetā  – par riskiem 
un apdraudējumiem, ar kuriem bērni un pusaudži 
sastopas internetā, kā no tiem izvairīties un 
sevi pasargāt, kur meklēt palīdzību. Aicinām 
skolām pieteikties 30-40 minūšu tiešsaistes 
nodarbībai vai video nodarbības ieraksta 
noskatīšanās iespējai, ko šobrīd piedāvājam 
skolām, kamēr valstī ir ārkārtas situācija un 
skolēni mācās attālināti. 

 Tiešsaistes nodarbību piedāvājam Zoom 
platformā, ar skolotāju iepriekš vienojoties 
par laiku, kad skolēni pieslēdzas vebināram.  

 Nodarbības video ierakstu piedāvājam 
publicēt internetā, lai skolēni var 
noskatīties jebkurā viņiem ērtā laikā. Šajā 
gadījumā pedagogam tiks nosūtīta saite uz 
video tālāk nodošanai skolēniem.

TIEŠSAISTES NODARBĪBAS SKOLĒNIEM PAR DROŠĪBU INTERNETĀ

PADOMI ZOOM PLATFORMAI ŠEIT >

PADOMI MSTEAMS PLATFORMAI ŠEIT >

ikviens, kam ir šī saite. Ne vienmēr “privātu” mācību stundu organizēšana 
ir iespējama, tāpēc apkopotie padomi noderēs, lai nodrošinātu, ka Jūsu 
organizētā tiešsaistes sapulce vai mācību stunda ir drošāka pret 
negaidītiem “viesiem”.

INTERESENTIEM LŪDZAM PIETEIKTIES, RAKSTOT UZ E-PASTU NODARBIBAS@DROSSINTERNETS.LV.

https://drossinternets.lv
mailto:info@drossinternets.lv
mailto:zinojumi@drossinternets.lv
https://drossinternets.lv/lv/reports/send
mailto:nodarbibas%40drossinternets.lv?subject=
https://drossinternets.lv
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=lv
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=lv
https://drossinternets.lv/lv/materials/download/drosibas-iestatijumi-zoom-platforma
https://drossinternets.lv/lv/materials/download/drosibas-iestatijumi-ms-teams-platforma
mailto:nodarbibas@drossinternets.lv
mailto:nodarbibas@drossinternets.lv


Līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instruments

APRĪLIS  
2020 ZIŅU IZDEVUMS #31 3

Jautā mums: info@drossinternets.lv | Ziņo par pārkāpumiem internetā:  
zinojumi@drossinternets.lv vai caur Drossinternets.lv Ziņojumu formu
Par izbraukuma nodarbībām skolās: nodarbibas@drossinternets.lv.

JAUTĀ UN 
ZIŅO MUMS!

Priecāsimies, ja Ziņu lapā iekļauto informāciju pārsūtīsiet citiem interesentiem vai pārpublicēsiet, norādot atsauci uz autoru – Latvijas Drošāka interneta centrs, Drossinternets.lv.

PIESAKIES PAR DROŠĀKA INTERNETA VĒSTNESI

Aicinām jaunus dalībniekus 
pievienoties brīvprātīgo vēstnešu 
komandai, aizpildot pieteikuma 
anketu līdz š.g. 29. maijam.
PIESAKIES ŠEIT >

Īpaši aicinām pieteikties dalībniekus 
no:

 Kurzemes reģiona  – Liepāja, Ventspils, Kuldīga, 
Talsi,

 Vidzemes reģiona – Smiltene, Valmiera, Cēsis;

 Zemgale – Bauska, Dobele.

Š.g. augusta otrajā pusē, kā ierasts, 
tiks organizēts apmācību seminārs 
vēstnešiem. Vēl tiks lemts, vai 
seminārs būs klātienē vai tiešsaistē. 
Seminārs dalībniekiem ir bez 
maksas. 
Priekšroka tiks dota tiem kandidātiem, kuri nāk 
no reģioniem, kuros šobrīd nav aktīva brīvprātīgo 
Drošāka interneta vēstnešu pārstāvība un tiem, kuri 
līdz šim jau organizējuši dažādas aktivitātes bērniem 
par šo tēmu.
Atkarībā no mērķauditorijas vēstneša (lektora) 
uzdevums ir savu iespēju robežās izglītot sava 
novada bērnus, vecākus un pedagogus, sniedzot 
informāciju par riskiem un apdraudējumiem 
internetā. Drossinternets.lv sniegs atbalstu 
vēstnešiem gan ar izglītojošiem materiāliem, gan 
informējot par jaunākajām tendencēm bērniem un 
jauniešiem lietojot modernās tehnoloģijas.

Lai efektīvāk izglītotu un 
informētu reģionos dzīvojošos 
bērnus, vecākus un skolotājus 
par drošību internetā, Latvijas 
Drošāka interneta centrs 
kopš 2017.  gada īsteno 
Drošāka interneta vēstnešu 
programmu, kuras ietvaros 
jau šobrīd aktīvi darbojas 30 
Drošāka interneta vēstneši 
visā Latvijā. 

https://drossinternets.lv
mailto:info@drossinternets.lv
mailto:zinojumi@drossinternets.lv
https://drossinternets.lv/lv/reports/send
mailto:nodarbibas%40drossinternets.lv?subject=
https://drossinternets.lv
https://drossinternets.lv/lv/info/di-vestnesis
https://drossinternets.lv/lv/info/di-vestnesis
https://drossinternets.lv/lv/info/di-vestnesis
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=lv
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=lv
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=lv
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AICINĀM ZIŅOT, JA IR AIZDOMAS PAR BĒRNA  
IZMANTOŠANU INTERNETĀ

Ziņojumu plūsma par pedofiliju un bērnu 
seksuālu izmantošanu saturošiem materiāliem 
internetā nerimst arī Covid-19 izraisītās ārkārtas 
situācijas laikā. Šis ir brīdis, kad ģimenē seksuālai 
vardarbībai pakļauti bērni ir spiesti pavadīt 
ilgu laiku kopā ar savu varmāku, tādēļ Latvijas 
Drošāka interneta centrs (Drossinternets.lv) 
kopā ar starptautisko ziņojumu līniju asociāciju 
INHOPE aicina iedzīvotājus ziņot, ja radušās 
kaut vismazākās aizdomas par nelikumībām. 

2020. gada pirmo trīs mēnešu laikā 
Drossinternets.lv ziņojumu līnijā jau ir saņemts 
1481 ziņojums, no tiem 90 procenti ir par 
pedofiliju un bērnu seksuālu izmantošanu 
saturošiem materiāliem internetā. 
Drossinternets.lv ziņojumu apstrādē sadarbojas 
ar Valsts policiju, interneta pakalpojumu 
sniedzējiem un starptautiskās INHOPE asociācijas 
biedriem, tāpēc šāda veida nelegāli materiāli 
parasti trīs dienu laikā tiek dzēsti no publiskas 

piekļuves. Aicinām ziņot Drossinternets.lv mājas lapā, aizpildot 
Ziņošanas formu vai mobilajā lietotnē “Drošs internets”.

VAIRĀK LASI ŠEIT >

DIAGNOSTIKAS PAR DROŠĪBU CEĻU SATIKSMĒ REZULTĀTI

Drossinternets.lv sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru 
un Ceļu satiksmes drošības direkciju marta sākumā 
organizēja Diagnostikas darbu 10.-12.klasei par 
drošību ceļu satiksmē. Testa mērķis bija konstatēt skolēnu 
zināšanas par drošību ceļu satiksmē, noskaidrot skolēnu 
attieksmi un potenciālo rīcību situācijās, kas saistītas ar 
drošību uz ceļa, un noteikt skolēnu prasmes kritiski izvērtēt 
informāciju medijos. Sadarbības mērķis arī bija parādīt, 
kā savienot šķietami nesaistītas tēmas – drošību uz ceļa 
ar medijpratību un drošību interneta vidē.

Drošība uz ceļa nav atkarīga tikai no zināšanām par 
ceļa zīmēm un satiksmes noteikumiem. Bieži vien 
tieši attieksme un  rīcība konkrētā situācijā ir cēlonis 
negaidītām, nopietnām vai pat traģiskām sekām.

Analizējot atbildes uz attieksmes un potenciālās rīcības 
jautājumiem, ir redzams, ka vairāk kā 90% skolēnu zina 
un sniedz pareizās/ pozitīvās atbildes, apliecinot, ka:

 nedalās ar nepārbaudītām ziņām, 
 nepieņem izaicinājumus, 
 aizdomājas par sociālo kampaņu paustajiem 
vēstījumiem, 
 aktīvi piedalās apkārtējās vides uzlabošanā. 

Ja atbildes neskatāmies reālās dzīves kontekstā, tās vērtējamas 
atzinīgi, taču realitāte un statistika mudina aizdomāties – 
viltus ziņas izplatās, dažādu izaicinājumu popularitāte pieaug, 
jauniešu pilsoniskā aktivitāte un atbildība ir zema, ceļu satiksmes 
negadījumi diemžēl notiek.
Diagnostikas darbā piedalījās 2603 skolēni no 70 skolām.

Vairāk informācija par Diagnostikas darbu, rezultātiem un 
izstrādātajiem metodiskiem materiāliem šeit: 
REZULTĀTI UN METODISKIE MATERIĀLI ŠEIT >

https://drossinternets.lv
mailto:info@drossinternets.lv
mailto:zinojumi@drossinternets.lv
https://drossinternets.lv/lv/reports/send
mailto:nodarbibas%40drossinternets.lv?subject=
https://drossinternets.lv
https://www.inhope.org/EN
https://www.inhope.org/EN
https://drossinternets.lv/lv/zinot
https://drossinternets.lv/lv/info/zino-mobilaja-lietotne
https://www.delfi.lv/calis/jaunumi/90-sogad-sanemto-zinojumu-drossinternetslv-par-bernu-seksualu-izmantosanu-saturosiem-materialiem.d?id=52056809
https://www.delfi.lv/calis/jaunumi/90-sogad-sanemto-zinojumu-drossinternetslv-par-bernu-seksualu-izmantosanu-saturosiem-materialiem.d?id=52056809
https://csdd.drossinternets.lv/
https://visc.gov.lv/
https://www.csdd.lv/
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=lv
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=lv
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=lv
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=lv
https://csdd.drossinternets.lv/

