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Jau 15.gadu pēc kārtas 2018.gada 

6.FEBRUĀRĪ tiks atzīmēta Vispasaules 

Drošāka interneta diena (DID), kuras 

sauklis “Drošāks internets sākas ar tevi!”, 

aicinot ikvienu būt pozitīvam internetā un 

veidot labāku interneta vidi.  

Latvijas Drošāka interneta centrs kā ierasts 

organizēs aktivitātes, iesaistot skolas, 

bibliotēkas, bērnus un jauniešus. 

 

 

\ 

 

 
Aicinām 9.-12. klašu skolēnus 
piedalīties Drossinternets.lv 
organizētajā jauniešu forumā "Es 
esmu internetā! Es piedalos!", kas 
notiks 6.februārī no plkst. 11.00-15.00 
(reģistrēšanās no 10.30) Rīgā, Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā, Mūkusalas 
ielā 3. 

 
Forumā ar jauniešiem un ekspertiem 
diskutēsim par jauniešu spēju kritiski 
izvērtēt informāciju, piedaloties 
internetā notiekošajās aktivitātēs, radot 
un daloties ar interneta saturu.  
Vai jaunieši paļaujas uz savu viedokli, 
vai tomēr ietekmējas no slavenību un 
citu lietotāju paustās informācijas. 
Mediju vides eksperti sniegs 
prezentācijas un interesantus faktus.  

 
Aicinām skolēnus laikus reģistrēties forumam saitē ej.uz/DID2018_forums, jo vietu skaits ir ierobežots! 

 

 

JAUNIEŠU FORUMS „ ES ESMU INTERNETĀ! ES PIEDALOS!” 

DROŠĀKA INTERNETA DIENA (DID) 2018 

ZIŅU IZDEVUMS 

  

 

• Jauniešu forums „Es esmu internetā! Es piedalos!”, 6.februārī 

• Aicinām februārī organizēt DID pasākumus visā Latvijā 

• Drīzumā konkurss skolēniem “Foto detektīvs”  
 

       #DID2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REĢISTRĒTIES ŠEIT  

 

https://www.e-formas.lv/f/dQ4d5Tvj6ovKJl7B
https://www.e-formas.lv/f/dQ4d5Tvj6ovKJl7B
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Aicinām skolas un bibliotēkas SKATĪTIES FORUMA 
TIEŠRAIDI INTERNETĀ. 

6.februārī no 11.00-13.00 drossinternets.lv mājas lapā 
 
Ņemot vērā, ka dalībai forumā vietu skaits ir ierobežots un uz 
to klātienē varēs ierasties tikai tie dalībnieki, kuri būs iepriekš 
reģistrējušies, mēs nodrošināsim iespēju visiem 
interesentiem 6.FEBRUĀRĪ pieslēgties tiešraidei, lai skolēni 
un citi interesenti varētu sekot līdzi foruma norisei attālināti - 
noklausīties ekspertu prezentācijas un kopā klasē diskutēt par 
iegūtajām atziņām. 

 

SEKOJIET INFORMĀCIJAI DROSSINTERNETS.LV. 

 
 
Detalizēta programma un precīza adrese, lai pieslēgtos tiešraidei, būs pieejama drīzumā. 

 

 

 

 

 

 

 

Aicinām iesaistīties arī Jūs Drošāka interneta dienas svinībās un organizēt pasākumus par drošību internetā 
sava novada, pilsētas, pagasta un ciema skolās, bibliotēkās un jauniešu centros.  
 
Lūdzam līdz 31.janvārim informēt mūs par saviem plānotajiem un organizētajiem pasākumiem, aizpildot 
aptaujas formu saitē ej.uz/DID2018_pasakumi 
 
Mēs izveidosim DID 2018 PASĀKUMU KARTI, kurā tiks atspoguļoti visi pasākumi, kas notiks Latvijā par godu 
Drošāka interneta dienai.  

 

 

 

AICINĀM ORGANIZĒT DID PASĀKUMUS VISĀ LATVIJĀ  

REĢISTRĒ PASĀKUMU ŠEIT   

https://www.e-formas.lv/f/w6BhHcIQk88pFB3Y
https://www.e-formas.lv/f/w6BhHcIQk88pFB3Y
http://drossinternets.lv/page/53
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 Lai vairotu jauniešu vēlmi mācīties atpazīt patiesu informāciju no meliem un uzturēt sacensību garu - 

piedāvāsim konkursu ar uzdevumiem skolēniem dažādās vecuma grupās.  

 

 Informācija par konkursu un uzdevumi būs pieejami janvāra beigās. Tos jūs varēsiet izmantot arī savos 

organizētajos pasākumos, atzīmējot Drošāka interneta dienu. 

 
 Sekojiet līdz informācijai mūsu mājas lapā Drossinternets.lv un Ziņu izdevumos. 

 

 

 

 

 

Jautā mums: 

info@drossinternets.lv  

Ziņo par pārkāpumiem internetā: 

zinojumi@drossinternets.lv 

 vai Drossinternets.lv pieejamo Ziņojumu formu 

Par izbraukuma nodarbībām skolās: 

nodarbibas@drossinternets.lv 

 

........................................................................................................................................ 

Priecāsimies, ja Ziņu lapā iekļauto informāciju pārsūtīsiet citiem interesentiem vai pārpublicēsiet, norādot 

atsauci uz autoru – Latvijas Drošāka interneta centrs, Drossinternets.lv. 

Ja arī Jūs vēlaties saņemt Ziņu lapu, vai no tās saņemšanas atteikties, lūdzu, rakstiet: info@drossinternets.lv  

 

 

SEKO, JAUTĀ UN ZIŅO MUMS! 

 

 

 

 

DRĪZUMĀ KONKURSS “FOTO DETEKTĪVS”  

 

Twitter.com/Drossinternets  

Facebook.com/Drossinternets 

YouTube.com/Saferinternetlv  

Instagram.com/Drossinternetslv  

http://drossinternets.lv/page/53
mailto:info@drossinternets.lv
mailto:zinojumi@drossinternets.lv
http://drossinternets.lv/page/3
mailto:info@drossinternets.lv
https://twitter.com/drossinternets
https://www.facebook.com/drossinternets
https://www.youtube.com/user/saferinternetlv/videos
https://www.instagram.com/drossinternetslv/

