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ZIŅU IZDEVUMS #32

Vebinārs pamatskolas skolēniem “Virtuālais ego”

Materiāli par drošību internetā un medijpratību

VBTAI ieteikumi “Psihoemocionālā palīdzība un atbalsts ģimenēm 
ar pusaudžiem”

Internetā aktivizējas identitātes zagļi

7 padomi, lai bērna sociālo tīklu konts būtu drošs

 10 PADOMI, LAI BĒRNA SOCIĀLĀ TĪKLA KONTS BŪTU DROŠS

Reizēm vecāki jūtas apjukuši, ļaut bērnam 
reģistrēties sociālajos tīklos vai nē? No 
vienas puses  – šķiet, ka neatļaujot mēs 
pasargāsim savus bērnus, no otras puses – 
nevēlamies pārlieku ierobežot bērnu vēlmi 
atrasties vidē, kurā ir viņa draugi. 

Lai arī sociālās platformas izklaidē, aizrauj 
un nodrošina saziņu ar draugiem, jāatceras 
arī riski  – emocionāla pazemošana, 
privātuma pārkāpumi, saziņa ar svešām 
personām.

Drossinternets.lv izstrādājis padomus, 
kā padarīt bērna kontu drošāku, veicot 
atbilstošus drošības pasākumus. Aicinām 
vecākus iepazīties ar padomiem un kopā 
ar bērniem izrunāt tos, kā arī katrā no 
bērna lietotajiem sociālajiem tīkliem 
veikt atbilstošus konta privātuma 
iestatījumus, lai bērnu pasargātu no 
riskiem un apdraudējumiem internetā.   

Papildus aicinām arī iepazīties ar 
padomiem “Vai ļaut bērnam lietot sociālos 
tīklus?” un kopā ar bērnu izrunāt tos. 

PADOMI ŠEIT >

Līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instruments

Twitter.com/drossinternets | Facebook.com/drossinternets | YouTube.com/saferinternetlv | instagram.com/drossinternetslv

Izmantojiet drošu paroli, kas 
sastāv no burti em, cipariem un 
simboliem.

Neievietojiet bērna īsto 
foto, tā vietā labāk izmantot 
att ēlus, kas raksturo bērnu, 
viņa hobijus.

Parādiet bērnam, 
kur ir Bloķēt 
(Block) un Ziņot 
(Report) pogas un 
informējiet, kādos 
gadījumos tās 
jālieto.

Nodrošiniet, lai 
bērna dzimšanas 
dati  nebūtu 
publiski (redzami 
ikvienam, kas seko 
viņa kontam) – 
vecums, telefona 
numurs u.c. privāti  
dati .

Iestati et bērna kontu 
režīmā “Privāts”, lai tas 
nebūtu publiski redzams 
ikvienam.

Pārliecinieti es, ka jūsu 
bērns ir sasniedzis sociālo tī klu 
noteikto vecuma slieksni, lai 
nepārkāptu sociālās platf ormas 
noteikto vecuma ierobežojumu.

Brīdiniet, lai bērns 
neapsti prina draudzības 
uzaicinājumus (Follow 
Request) no svešām 
personām.

Izslēdziet atrašanās 
vietas pakalpojumu 
(Locati on Service, GPS).

Brīdiniet bērnu 
nepublicēt pārāk privātu 
informāciju, kā arī tādu, kas 
var aizvainot citus.

Mudini bērnu domāt, ar 
kādu informāciju viņš dalās 
(Share).

10 PADOMI, LAI BĒRNA SOCIĀLO TĪKLU 
KONTS BŪTU DROŠĀKS
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CITI PRIVĀTUMA IESTATĪJUMI SOCIĀLO TĪKLU PLATFORMĀS:
*Materiāla izstrādē izmantots internetmatt ers.org resurss.

Kāpēc bērna kontam  
jābūt privātam?

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/lv/materials/download/padomi-vecakiem-ja-berns-lieto-socialos-tiklus
https://drossinternets.lv/lv/materials/download/padomi-vecakiem-ja-berns-lieto-socialos-tiklus
https://drossinternets.lv/lv/materials/download/10-padomi-drosakam-berna-kontam
https://drossinternets.lv/lv/materials/download/10-padomi-drosakam-berna-kontam
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VEBINĀRS PAMATSKOLAS SKOLĒNIEM PAR DROŠĪBU INTERNETĀ

Ņemot vērā, ka bērni un jaunieši turpina apgūt 

mācības attālināti un drīz dosies vasaras brīvlaikā, 

aicinām pedagogus vēl paspēt izmantot 
šo laiku, lai bērnus informētu un izglītotu 
par riskiem un apdraudējumiem internetā. 

Piedāvājam skolēniem noskatīties Drossinternets.

lv lektores Sandras Magrinas vadīto vebināru 
par drošību internetā “Virtuālais ego” 
pamatskolas vecuma bērniem. Vebinārā 

tiek sniegta informācija par riskiem un 

apdraudējumiem internetā, kā arī ieteikumi un 

padomi bērniem, kā rūpēties par savu drošību 

internetā. Vebināra ilgums 15 min. un video 
skatāms YouTube platformā.

VIDEO PIEEJAMS ŠEIT >

Aicinām izmantot Drossinternets.lv mājas lapā 
pieejamos izglītojošos materiālus bērniem, 
jauniešiem, skolotājiem un vecākiem par drošību 
internetā un medijpratību – testus, uzdevumus, 
stundu plānus, video u.c., kurus esam 
apkopojuši pa vecuma grupām un kategorijām, 
piedāvājot tiešās saites uz materiāliem.  
Laikā, kad bērnu drošība internetā ir kļuvusi daudz 
aktuālāka nekā līdz šim, aicinām pedagogus 
rast iespēju izmantot šos mūsu piedāvātos 
izglītojošos materiālus klases, datorikas, 
informātikas vai sociālo zinību mācību stundu 
laikā, lai vērstu bērnu uzmanību uz riskiem un 
apdraudējumiem un kā no tiem izvairīties.

MATERIĀLI SKOLĒNIEM PAR DROŠĪBU INTERNETĀ UN MEDIJPRATĪBU 

Darbam ar bērniem  
līdz 11 g.v.

 Stundu plāni

 Uzdevumi

 Testi

 Digitālās grāmatas

 Informatīvie materiāli

 Filmiņas

Darbam ar jauniešiem no 
12-18 g.v.

 Stundu plāni

 Uzdevumi

 Testi

 Informatīvie materiāli

 Digitālās grāmatas

 Video

Vecākiem
 Padomu materiāli

 Metodiskie materiāli darbam 
ar sākumskolas bērniem” 

 Metodiskie materiāli 
darbam ar pamatskola sun 
vidusskolas bērniem

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.youtube.com/watch?v=IiSMvCAILMA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IiSMvCAILMA&feature=youtu.be
https://drossinternets.lv/lv/materials/listall/stundu-plani-1
https://drossinternets.lv/lv/materials/listall/uzdevumi-1
https://drossinternets.lv/lv/materials/listall/testi-1
https://drossinternets.lv/lv/materials/listall/digitalas-gramatas-1
https://drossinternets.lv/lv/materials/listall/informativie-materiali-2
https://drossinternets.lv/lv/materials/listall/filminas
https://drossinternets.lv/lv/materials/listall/stundu-plani
https://drossinternets.lv/lv/materials/listall/uzdevumi
https://drossinternets.lv/lv/materials/listall/testi
https://drossinternets.lv/lv/materials/listall/informativie-materiali
https://drossinternets.lv/lv/materials/listall/digitalas-gramatas
https://www.youtube.com/user/saferinternetlv/videos
https://drossinternets.lv/lv/materials/listall/informativie-materiali-1
https://drossinternets.lv/lv/materials/listall/metodiskie-materiali
https://drossinternets.lv/lv/materials/listall/metodiskie-materiali
https://drossinternets.lv/lv/materials/listall/metodiskie-materiali-1
https://drossinternets.lv/lv/materials/listall/metodiskie-materiali-1
https://drossinternets.lv/lv/materials/listall/metodiskie-materiali-1
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JAUTĀ UN 
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 PSIHOEMOCIONĀLĀ PALĪDZĪBA  
UN ATBALSTS ĢIMENĒM AR PUSAUDŽIEM

2020. gada 16. aprīlī Drossinternets.lv sadarbības partneris – Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības inspekcija, rīkoja tiešsaistes translāciju, kurā eksperti 
informēja vecākus par psihoemocionālās palīdzības un atbalsta 
iespējām ģimenēm ārkārtējās situācijas laikā.

INTERNETĀ AKTIVIZĒJAS IDENTITĀTES ZAGĻI

Mēs ik dienas saņemam ziņojumus par 
gadījumiem, kad kāds uzdodas par citu personu, 
ir izveidoti viltus konti un izmantota personas 
identitāte – vārds, uzvārds, foto attēli. Šādos 
gadījumos svarīgi, ka cietušais nekavējoties 
reaģē un ziņo par viltus kontu sociālo tīklu 
administrācijai. 

Aicinām izlasīt portāla Jauns.lv rakstu, kurā 
vairāk aprakstītas viltus kontu izveidošanas 
shēmas, iemesli šādām ļaunprātīgām darbībām 
internetā, kā arī sniegti padomi, kā jārīkojas 
cietušajiem šādā situācijā. Par ziņošanas 
iespējām sociālajos tīklos vairāk varat uzzināt 
Drossinternets.lv Sociālo tīklu drošības ceļvedī.

Drossinternets.lv apkopojis biežāk sastopamās 
pazīmes, kas raksturīgas viltus kontiem: Kā 
atpazīt viltus kontu Facebook? un Kā atpazīt 
viltus kontu Instagram?. Padomi palīdzēs 

ikvienam interneta lietotājam būt uzmanīgam un neuzķerties uz šo viltus 
kontu ļaunprātīgām darbībām, apkrāpjot interneta lietotājus vai iesaistot 
savās nelikumīgajās darbībās.
RAKSTS ŠEIT >

Īpaša vērība tika pievērsta ģimenēm, kurās aug 
pusaudži, un problēmām, kas saistītas ar to 
ilgstošu uzturēšanos pašizolācijas un ierobežotas 
socializēšanās apstākļos.

Translācijā piedalījās:
 Psihoterapeite Laura Valaine (“Pusaudžu 
uzvedības izpausmes un īpatnības krīzes 
apstākļos. Kā rīkoties vecākam”);

 Psiholoģe Vineta Laizāne (“Kā vecākam rast 
un izmantot psihoemocionālus resursus 
ģimenes pilnas vai daļējas pašizolācijas 
apstākļos”);

 Komiķis, mūziķis, influenceris Edgars Bāliņš.

VIDEO PIEEJAMS ŠEIT >

NĀKAMAIS DROSSINTERNETS.LV  
ZIŅU IZDEVUMS IZNĀKS Š.G. SEPTEMBRĪ

Informējam, ka Drossinternets.lv ziņu izdevums vasaras mēnešos 
jūnijā, jūlijā un augustā neiznāks. Nākamais ziņu izdevums plānots 
š.g. septembrī.

FEBRUĀRIS  

2019

ŠAJĀ IZDEVUMĀ

SEKO MUMS

 Drossinternets

 Saferinternetlv

 Drossinternetslv

 Drossinternets

ZIŅO VAI SAŅEM KONSULTĀCIJU  

“DROŠS INTERNETS” MOBILAJĀ LIETOTNĒ!

Jautā mums: info@drossinternets.lv | Ziņo par pārkāpumiem internetā: zinojumi@drossinternets.lv vai caur Drossinternets.lv Ziņojumu formu
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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.

Latvijas Drošāka interneta centrs izstrādājis “Drošs Inter-

nets” mobilo lietotni, kas ir ērts rīks un atbalsta instruments 

vecākiem, skolotājiem, skolu psihologiem, sociālajiem dar-

biniekiem, kuri ikdienā mēdz uzklausīt bērnu problēmas 

internetā, kā arī jebkuram interneta lietotājam, lai ērti un 

anonīmi ziņotu par interneta vidē pamanītiem pārkāpu-

miem vai nelegālu saturu, kā arī lai saņemtu eksperta 

konsultāciju.

Par kādiem internetā pamanītiem pārkāpumiem 

varu ziņot ar “Drošs Internets” mobilo lietotni?

ZIŅU IZDEVUMS #21

Ziņo vai saņem konsultāciju “Drošs Internets” mobilajā lietotnē!

Kā parūpēties par sevi virtuālajā vidē?

Konkurss skolēniem “Izaicini savas pelēkās šūnas”!

Top10 populārākie materiāli

Medijpratības grāmata bērniem “Caps un ciet jeb vilks manipulators”

DigiSafe spēle par drošību un tiesībām internetā

SOS

SOS
Turpinājums 2. lpp. —>

• Bērnu seksuālā izmantošana, to 

saturoši materiāli

• Pieejama pornogrāfija bez “18+” 

brīdinājuma

• Emocionālā vardarbība

• Vardarbīga rakstura materiāli

• Naida kurināšana, rasisms

• Finanšu krāpniecība

MARTS  

2019

ŠAJĀ IZDEVUMĀ

SEKO MUMS

 Drossinternets

 Saferinternetlv

 Drossinternetslv

 Drossinternets

BĒRNIEM NEPATĪKAMS UN BIEDĒJOŠS SATURS INTERNETĀ?  

KĀ RĪKOTIES?

Jautā mums: info@drossinternets.lv | Ziņo par pārkāpumiem internetā: zinojumi@drossinternets.lv vai caur Drossinternets.lv Ziņojumu formu
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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.

Bērns internetā var piekļūt dažāda veida saturam – viņa ve-

cumam neatbilstošam, vardarbīgam un pat nelegālam satu-

ram. Bērni šādu kaitīgu saturu var nejauši uziet internetā, paši 

ziņkāres vadīti to meklēt, kāds no klases biedriem to parādījis 

vai draugs atsūtījis saiti, attēlus un video caur WhatsApp, In-

stagram, Snapchat. 

Latvijas Drošāka interneta centrs pēdējā laikā daudz par 

šo tēmu runājis intervijās ar medijiem, tāpat arī vecāki ar-

vien biežāk vēršas pēc padoma un konkrētiem tehniskiem 

risinājumiem. 

Kā rīkoties vecākiem, kā runāt ar bērnu, ja viņš redzējis 

kaut ko satraucošu un nepatīkamu, jūtas satraukts un pat 

baidās? Drossinternts.lv izstrādājis praktiskus padomus 

sarunai ar bērnu par internetā redzēto un kā pasargāt 

viņu no šāda veida satura turpmāk, izmantojot tehniskus 

risinājumus  – drošības iestatījumus un kontroles rīkus. 

Tāpat arī skolotājiem, skolu psihologiem, sociālajiem peda-

gogiem materiāls būs noderīgs, ja skolēns klasē vai individu-

āli stāsta par internetā redzēto un dalās ar šo informāciju ar 

klasesbiedriem. 

Aicinām skolas nodot informāciju vecākiem, kā arī ziņot vai 

informēt par nelegālu un bērniem nepiemērota satura pie-

ejamību internetā, izmantojot elektronisko ziņošanas iespē-

ju Drossinternets.lv mājas lapā vai “Drošs Internets” mobilajā 

lietotnē.

PADOMI ŠEIT >

ZIŅU IZDEVUMS #22

Bērniem nepatīkams un biedējošs saturs internetā? Kā rīkoties?

Uzdevumi skolēniem par medijpratību

LR1 Ģimenes studijas raidījums  

“Kā pasargāt bērnus no emocionālām traumām internetā?”

Konkursa “Izaicini savas pelēkā šūnas” rezultāti INFOGRAFIKĀ

LTV1 raidījums Aizliegtais paņēmiens – Operācija “Influenceris”

Bezmaksas semināri pieaugušajiem

Star FM “Zoopastas” tehnoloģiju rubrikā viesojās Drossinternets.lv

Padomi sarunai ar bērnu
Padomi drošības uzstādījumiem

BĒRNIEM 

NEPATĪKAMS UN 

BIEDĒJOŠS SATURS 

INTERNETĀ?! 

KĀ RĪKOTIES?!

A
PRĪLIS  

2019

ŠA
JĀ

 IZD
EVU

M
Ā

SEKO
 M

U
M

S

 
Drossinternets

 Saferinternetlv

 
Drossinternetslv

 Drossinternets

STĀ
STU

 K
O

N
K

U
RSS 7.-12. K

LA
ŠU

 SK
O

LĒN
IEM

  

“JA
 N

EBŪ
TU

 IN
TERN

ETA
, N

EK
A

S TĀ
D

S N
EBŪ

TU
 N

O
TICIS!”

Jautā m
um

s: info@drossinternets.lv | Ziņo par pārkāpum
iem

 internetā: zinojum
i@drossinternets.lv vai caur Drossinternets.lv Ziņojum

u form
u

Par izbraukum
a nodarbībām

 skolās: nodarbibas@drossinternets.lv.

JA
U

TĀ
 U

N
 

ZIŅ
O

 M
U

M
S!

Priecāsim
ies, ja Ziņu lapā iekļauto inform

āciju pārsūtīsiet citiem
 interesentiem

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

D
rossinternets.lv aicina 7.-12. klašu skolēnus piedalīties stās-

tu konkursā “Ja nebūtu interneta, nekas TĀ
D

S nebūtu no-

ticis!”. Konkursa m
ērķis ir aktualizēt sabiedrības izpratni par 

interneta vides radītajām
 iespējām

 un riskiem
, gudru un dro-

šu interneta lietošanu, apkopojot jauniešu pieredzes stāstus.

Konkursa 
dalībnieks 

izstāsta 
savu 

pieredzes 
stāstu 

au-

dio, video vai teksta form
ātā par reālu notikum

u, kuru 

ir piedzīvojis pats vai kāds ģim
enes loceklis, draugs, 

iesniedzot 
to 

elektroniski līdz 2019. gada 15. m
aijam

  

ej.uz/interneta_stasti. 

Konkursam
 iesniegtos darbus vērtēs D

rossinternets.lv ko-

m
anda atbilstoši vērtēšanas kritērijiem

, ar kuriem
 varat iepa-

zīties konkursa noteikum
os.

Atbilstoši konkursa noteikum
iem

 Latvijas D
rošāka interne-

ta centrs var izm
antot konkursam

 iesūtītos stāstus vai to 

daļas izglītojošu, inform
atīvu, m

ācību un m
etodisko m

a-

teriālu saturā, iepriekš saskaņojot to ar autoru un nepiecie-

šam
ības gadījum

ā veicot stāsta rediģēšanu vai citā veidā to 

uzlabojot.
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Stāstu konkurss 7.-12. klašu skolēniem
 “Ja nebūtu interneta, nekas 

TĀD
S nebūtu noticis!”

Aicinām
 aktīvākos kļūt par D

rošāka Interneta vēstnesi

ReTV raidījum
s “Jautā- Jum

s” par to, kā pasargāt bērnus 

internetā”

Bezm
aksas m

ācību sem
ināri pieaugušajiem

Nedomājot 

nosūtīji 

fotogrāfiju, 

kad attapies, ka 

tā nevajadzēja 

darīt – šausmās 

saķēri galvu?

publicēji 

iNterNetā foto 

vai video, par ko 

pēc tam nācās  

sarkt uN bālēt?
iepaziNies 

iNterNetā, 

bet realitātē 

cilvēks bija 

izlicies par 

to, kas nav?

Noticēji 

iNformācijai 

iNterNetā 

uN rīkojies 

muļķīgi? 

1. Video, kurā Tu: 

•	 vienkārši	to	pastāsti;

•	 radoši	atspoguļo	savu	stāstu	kā	īsfilm
u.

2. Teksta veidā:

•	 uzraksti	to	brīvā	form
ā	word;

•	 kā	plakātu,	prezentāciju	vai	citā	form
ātā,	

papildinot	tekstu	ar,	piem
ēram
,	attēliem

,	

em
ocijzīm

ēm
	vai	paša	zīm

ētām
	ilustrācijām

.

savu stāstu tu  

vari sūtīt kā:

3. Audio failu:

•	 vienkārši	ierunājot	savu	stāstu;

•	 em
ocionālā	stāstījum

ā,	papildinot	ar	m
ūziku	

un	citiem
	skaņas	efektiem

.

4. Citā form
ā –	bloga	ieraksts,	anim

ācijas	

film
iņa,	foto	kolāža	utt.

Konkurss norisinās līdz 15. m
aijam

Konkursa noteikum
us m

eklē  

www.drossinternets.lv

Iesniedz savu stāstu ej.uz/interneta_stasti

kāds tev draudēja uN 

šaNtažēja? varbūt biji 

vieNaudžu emocionālas 

pazemošaNas lieciNieks?

stāstā ietver kādu  

no šīm frāzēm:

“Ja nebūtu iNterNeta,  

nekas tĀds nebūtu noticis”

“ikvienai monētai ir divas puses”

“internets maiNīja pasauli.  

Šis notikums to pierāda”

“viens klikšķis uN...”

“mēs iepazināmies iNterNetā”

Neizlasīji 

sīkos burtus 

lapas apakšā 

uN iekūlies 

pamatīgos  

tēriņos?

Ja nebūtu iNterNeta,  

nekas tĀds  

nebūtu noticis!

Vai	esi	internetā	piedzīvojis	ko	tādu,	kas	nekad	nebūtu	noticis,	ja	nebūtu	interneta?		

Varbūt	ar	taviem
	vecākiem

,	vecvecākiem
	vai	draugiem

	ir	noticis	kāds	atgadījum
s?

Ja	Tev	ir	sm
ieklīgs	

	vai	bēdīgs	
	stāsts,	kas	saistīts	ar	interneta	un	sociālo	tīklu	lietošanu,	tad	atsūti	to	m

um
s!

Stāstu	konkurss	7.–12.	klašu	skolēniem
 lĪdz 15. maiJam  

  atsŪti savu stĀstu uN 

laimĒ 100 eur
 vai 50 eur   

dĀvaNu karti!

Twitter.com
/drossinternets

Facebook.com
/drossinternets

YouTube.com
/saferinternetlv

Instagram
.com
/drossinternetslv

Skolēniem
 ir iespēja iegūt vērtīgas 

balvas:

• 1. vietas ieguvējam
 dāvanu karte elektrotehnikas veikalā 

100 Eur vērtībā; 

• 2. vietas ieguvējam
 dāvanu karte elektrotehnikas veikalā 

75 Eur vērtībā; 

• 3. – 5. vietas ieguvējiem
 dāvanu karte elektrotehnikas vei-

kalā 50 Eur vērtībā.

!!! A
icinām

 skolas un bibliotēkas konkursa afišu izdrukāt 

un izvietot inform
ācijas stendos, kā arī aicināt skolēnus 

piedalīties konkursā. 

KO
N

KU
RSA

 A
FIŠA

 U
N

 N
O

TEIKU
M

I ŠEIT >
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TOP 10 PADOMI VECĀKIEM AR BĒRNIEM VIEDIERĪČU  

LIETOŠANAI ĢIMENĒ

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.

Lai arī mūsdienās viedtālrunis un internets dod iespējas ve-

cākiem kārtot darba un privātās lietas, neizejot no mājas un 

šķietami veltot vairāk laika ģimenei, tomēr nevajadzētu aiz-

mirst par interneta un viedierīču lietošanas noteikumiem 

mājās, brīvajā laikā un bērnu klātbūtnē, lai bērnam neras-

tos izpratne, ka viedierīces var izmantot jebkurā laikā, 

vietā un neierobežoti. Pārmērīga aizrautība ar viedierī-

ču lietošanu var bērnam radīt nepareizu iespaidu par to 

nozīmi ikdienas dzīvē. No vecāku pārmērīgas ierīču lieto-

šanas nevajadzētu ciest bērniem, tāpēc katrā ģimenē svarīgi 

ieviest noteikumus to izmantošanai mājās  – laiks, cik katrs 

ģimenes loceklis dienā var pavadīt viedierīcēs un kādiem 

mērķiem tās tiks izmantotas  – jēgpilnai lietošanai vai izklai-

dei.  
Drossinternets.lv ir izstrādājis padomus vecākiem, kā 

rast balansu starp viedierīču lietošanu un laiku, ko veltāt 

savam bērnam un ģimenei, lai viņam netrūktu vecāku uz-

manība un veidotos pareizs priekšstats, kad, cik ilgi un kā-

diem mērķiem lieto viedtālruni un internetu.

PADOMI ŠEIT >

ZIŅU IZDEVUMS #24

MAMMA UN TĒTIS

“SĒŽ” TELEFONĀ UN

NEPIEVĒRŠ MAN 

UZMANĪBU…

Mamma un tētis “sēž” telefonā un nepievērš man uzmanību

Padomi bērniem vasaras brīvlaikam, lai atpūstos no viedierīcēm

Aicinām jauniešus dalīties ar saviem pieredzes stāstiem

Bezmaksas semināri pieagušajiem

Kampaņas “ES SARGĀJAM KOPĀ” stāsts par Drossinternets.lv darbību

Aicinām skolēnus piedalīties aptaujā par kibermobingu

Kļūsti par Drošāka interneta vēstnesi

MAMMU, TĒTI, 

KĀDU PIEMĒRU TU RĀDI?

Lai mainītu ierastos ierīču lietošanas paradumus un vie-

notos par noteikumiem to lietošanai mājās, vecākiem 

noderēs arī materiāls “10 padomi, lai nekļūtu par viedtāl-

ruņa vergu”.

PADOMI ŠEIT >
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Valsts policijas lietotne pusaudžiem
 “M

ana drošība”

G
rām

ata bērniem
 “Sveika, Rūbij!”

Kontroles rīki vecākiem
 lietotņu pārvaldībai bērnu viedierīcēs

D
iagnostikas darbs par drošību internetā un m

edijpratību 

3. un 6. klasēm
VALSTS PO

LICIJAS LIETO
TN

E 

PU
SAU

D
ŽIEM

 “M
AN

A D
RO

ŠĪBA”

Valsts policija ar D
rossinternets.lv at-

balstu izveidojusi lietotni “M
ana dro-

šība”. Lietotnes sadaļu “D
rošība interne-

tā” turpm
āk Valsts policijas N

epilngadīgo 

lietu inspektori pielietos kā papildu rīku, 

izglītojot skolēnus par drošību inter-

neta vidē. Tajā ar testu palīdzību ir iespē-

ja pārbaudīt savas zināšanas gan par dro-

šu profilu un rīcību tīm
eklī, gan arī tajā 

apkopoti aktuāli drošības padom
i. 

Lietotnē pusaudžiem
 un citiem

 būs ie-

spēja ziņot par pārkāpum
iem

, nosūtot 

ekrānšāviņus ar konkrēta pāridarījum
a 

atspoguļojum
u vai saiti uz aizdom

īgo 

pārkāpum
u vai internetā redzēto satu-

ru. Lietotnē arī pieejam
a iespēja ārkār-

tas situācijā sazināties ar Valsts polici-

ju un citiem
 dienestiem

, nosūtot savas 

atrašanās vietas koordinātas. 

Latvijas 
D

rošāka 
interneta 

centrs 
at-

gādina, ka jaunieši nokļūst dažādās si-

tuācijās, kuru risināšanā nepieciešam
s 

padom
s 

un 
palīdzība 

– 
neapdom

īgi 

nosūtīts kailfoto, aizm
irsta parole, sveša 

persona piekļuvusi sociālo tīklu kontam
, 

em
ocionāli pazem

ots interneta vidē  – 

tās ir tikai dažas problēm
situācijas, ku-

rās jaunieši ir lūguši palīdzību. Tagad 

jauniešiem
 būs iespēja lūgt palīdzību 

caur lietotni savā telefonā.

Valsts policijas aplikācija “M
ana drošī-

ba” ir bez m
aksas un lejupielādējam

a 

G
oogle Play un A

pp Store veikalos:

 

G
R

ĀM
ATA BĒR

N
IEM

 “SVEIK
A

, RŪ
BIJ!”

Latvijas D
rošāka interneta centrs pie-

dalījās grām
atas “Sveika, Rūbij!” atklā-

šanas pasākum
ā. Pasākum

ā tika pre-

zentēta trešā pasaulē plaši pazīstam
ās 

som
u 

program
m

ētājas 
un 

stāstnie-

ces Lindas Liukasas grām
ata. “Sveika, Rūbij!” grām

atu sērija sastāv no 3 daļām
 

“ Ekspedīcija 
 internetā”, 

“Prog-

ram
m

ēšanas 
piedzīvojum

i” 
un 

“Ceļojum
s  datora iekšienē”. G

rā-

m
ata ir turpinājum

s aizraujošam
 stās-

tam
 par to, kas ir program

m
ēšana, kā 

darbojas tehnoloģijas un datori. Šajā 

grām
atā autore piedāvā uzzināt, kā dar-

bojas internets un kas ir droša interneta 

lietošana.

G
rām

atā īpaša uzm
anība ir pievērsta 

interneta drošības jautājum
iem

, tāpēc 

Latvijas D
rošāka interneta centrs atrak-

tīvā veidā aicināja klātesošos skolēnus 

pārbaudīt m
edijpratības līm

eni. 

Jautā m
um

s: info@drossinternets.lv | Ziņo par pārkāpum
iem

 internetā: zinojum
i@drossinternets.lv vai caur Drossinternets.lv Ziņojum

u form
u

Par izbraukum
a nodarbībām

 skolās: nodarbibas@drossinternets.lv.

Ja arī Jūs vēlaties saņem
t Ziņu izdevum

u, vai no tās saņem
šanas atteikties, lūdzu, rakstiet: info@drossinternets.lv

JAU
TĀ U

N
 

ZIŅ
O

 M
U

M
S!

Priecāsim
ies, ja Ziņu lapā iekļauto inform

āciju pārsūtīsiet citiem
 interesentiem

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

Līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instruments
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 Drossinternets

SPĒLE AR KOMIKSIEM PAR SITUĀCIJĀM INTERNETĀ

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.

Drossinternets.lv izstrādājis spēli ar komiksiem par 10 bieži 

novērojamām situācijām internetā un 20 uzdevumiem, kā 

uz katru situāciju paskatīties. 

Spēle sastāv no:

• situāciju komiksiem; 

• uzdevumu kartītēm;

• pašnovērtējuma darba lapām. 

Spēles komiksus aicinām arī izmantot diskusiju organizē-

šanai klasē, lai skolēni analizētu un piedāvātu ieteikumus 

komiksos atspoguļoto situāciju risināšanai. Šī ir sarunu 

spēle bez pareizajām atbildēm, jo vienīgais spēles mērķis 

ir DOMĀT! Komiksos ietvertās situācijas ir par savstarpējo 

komunikāciju internetā, kibermobingu, plaģiātismu, inter-

neta atkarību, viltus ziņām, iepirkšanos internetā u.c. Spēle 

ir izdrukājama un pielāgojama dažādām darba formām, 

metodēm un spēlētāju skaitam.

ZIŅU IZDEVUMS #26

Spēle ar komiksiem par situācijām internetā

Ceļvedis vecākiem “Bērni un spēles internetā”

Pētījums par pusaudžu aizraušanos ar tiešsaistes spēlēm

Bezmaksas semināri pieaugušajiem
VBTAI konkurss skolēniem “Dzīve manā telefonā”

Spēle pilnveido skolēnu prasmi:

• saskatīt cēloņus un sekas;  

• iejusties cita ādā; 

• prognozēt, kā situācijas var attīstīties; 

• rast situāciju risinājumu; 

• māca argumentēt; 

• radoši, elastīgi un kritiski domāt; 

• analizēt citu sniegtās atbildes.SPĒLE ŠEIT >

Līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instrum
ents
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Jautā m
um

s: info@drossinternets.lv | Ziņo par pārkāpum
iem

 internetā:  

zinojum
i@drossinternets.lv vai caur Drossinternets.lv Ziņojum

u form
u

Par izbraukum
a nodarbībām

 skolās: nodarbibas@drossinternets.lv.
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Priecāsim
ies, ja Ziņu lapā iekļauto inform

āciju pārsūtīsiet citiem
 interesentiem

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

D
rossinternets.lv arvien biežāk saņem

 ziņojum
us no pie-

augušajiem
 un no pašiem

 pusaudžiem
 par to, ka nepilnga-

dīgas personas kailfoto redzam
s internetā vai tiek izplatīts 

starp vienaudžiem
 saziņas platform

ās un sociālajos tīklos 

W
hatsApp, Instagram

, Snapchat utt. D
iem

žēl pusaudži savā 

starpā apm
ainās ar šāda veida saturu, kas var novest pie 

nopietniem
 em

ocionālās vardarbības gadījum
iem

. Jāņem
 

vērā, ka apturēt kailfoto tālāku izplatību vai dzēst to no in-

terneta ir sarežģīti un iespējam
s tikai, iesaistot palīdzības 

organizācijas un sociālo tīklu adm
inistrāciju. 

ATCERIES! N
epilngadīgas personas kailfoto ir nelegāls 

saturs, par ko ir nekavējoties jāziņo D
rossinternets.lv 

vai Valsts policijai. Atbilstoši Latvijas likum
došanai perso-

nu, kura rada vai izplata bērnu kailfoto, var tikt saukta pie 

krim
inālatbildības. Krim

inālatbildība iestājas no 14 gadu 

vecum
a.

Lai inform
ētu pusaudžus un pieaugušos (vecākus, skolu 

sociālos pedagogus un psihologus) par šāda veida riskiem
 

un apdraudējum
iem

, esam
 izstrādājuši padom

us pusau-

džiem
 “N

esūti kailfoto!” un padom
us vecākiem

 “Kā rī-

koties, ja bērna kailfoto nonācis internetā?”.

Ņ
em

ot vērā, ka daudzi pieaugušie un paši pusaudži nezina, 

ka nepilngadīgas personas kailfoto ir nelegāls saturs 

un to izplatīšana ir krim
ināli sodām

a darbība, ļoti svarīgi 

viņus par to inform
ēt, lai ierobežotu šāda satura izplatību 

internetā. Vecākiem
 svarīgi pusaudzi laicīgi brīdināt, ka ne-

drīkst uzņem
t kailfoto, sūtīt vai pārsūtīt tos. Tom

ēr, ja bērna 

kailfoto ir nonācis internetā, noteikti jāiesaistās un jāpalīdz 

bērnam
, lai pēc iespējas ātrāk dzēstu šādu saturu.

Aicinām
 skolas, jauniešu centrus, bibliotēkas u.c. orga-

nizācijas, savu iespēju robežās nodot šo inform
āciju jau-

niešiem
, viņu vecākiem

, kā arī citiem
 pieaugušajiem

, kas 

ikdienā strādā ar pusaudžiem
. 

ZIŅ
U

 IZD
EVU

M
S #27

N
esūti kailfoto! —

 padom
i pusaudžiem

 un pieaugušajiem
, lai 

pasargātu bērnu

Sm
ieklīgs joks patiesībā bija bērna kailfoto

ReTV raidījum
s “Jautā Jum

s“ par bērnu drošību internetā

Tavas ģim
enes digitālā veselība

Tests bērniem
 un pusaudžiem

 par kiberm
obingu
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D

ŽIEM
 ŠEIT >
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Saņēm
u skolas biedra 

kailfoto, pārsūtīju citiem
, 

daudz nedom
ājot...

NESŪTI 
KAILFOTO!

IN
FO

RM
ĀCIJA PU

SAU
D

ŽIEM

M
ans draugs tik ļoti 

lūdzās, lai nosūtu savu 

kailfoto, ka 

beigās padevos...

     M
ēs sastrīdējām

ies, 

bet viņa to foto ievietoja 

Instagram
… tagad visi 

skolā sm
ejas par m

ani

Es tikai gribēju ar 

to foto pievērst sev 

uzm
anību...

Es sevi nofotografēju un 

nosūtīju draugam
. Es viņam

 

uzticējos... nevarēju iedom
āties, 

ka viņš pārsūtīs tālāk...

IN
FO

RM
ĀCIJA PIEAU

G
U

ŠAJIEM

KĀ RĪKOTIES, JA BĒRNA KAILFOTO 

IR NONĀCIS INTERNETĀ?

Līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instrum
ents
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RE:TV
 RA

ID
ĪJU

M
S “ZIN

I SA
V

A
S TIESĪBA

S IN
TERN

ETĀ
”

Jautā m
um

s: info@drossinternets.lv | Ziņo par pārkāpum
iem

 internetā:  

zinojum
i@drossinternets.lv vai caur Drossinternets.lv Ziņojum

u form
u

Par izbraukum
a nodarbībām

 skolās: nodarbibas@drossinternets.lv.
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Priecāsim
ies, ja Ziņu lapā iekļauto inform

āciju pārsūtīsiet citiem
 interesentiem

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

“Re: TV” sadarbībā ar portālu “Latvijas Vēstnesis” veidotais rai-

dījum
s “Zini savas tiesības internetā” sniedza ieskatu par to, 

ko cilvēkiem
 būtu jāzina, lietojot internetu ikdienā, kādi ris-

ki viņiem
 būtu jāņem

 vērā, kā uzvesties, kādas var būt sekas, 

neapdom
īgi publicējot inform

āciju, un ar kādām
 problēm

si-

tuācijām
 cilvēki ikdienā vēršas pie D

rošāka interneta centra.

Raidījum
a viesi LR Tiesībsarga biroja juriste Ilze Am

brasa 

un D
rošāka interneta centra Ziņojum

u līnijas koordina-

tors Andris Šillers sniedza vērtīgu inform
āciju un kom

entēja konkrētus gadījum
us, kuros nonākuši iedzīvotāji, kas vērsu-

šies pēc padom
a “Latvijas Vēstneša” LV portāla e-konsultāci-

jās. Raidījum
ā tika apskatītas tādas problēm

as kā naida runa, 

viltus profili, anonim
itāte, cieņas un goda aizskārum

s, nele-

gāls saturs utt., sniedzot praktiskus padom
us, kā uz to reaģēt 

sabiedrībai, kā ziņot par šādiem
 pārkāpum

iem
 un citiem

 bū-

tiskiem
 jautājum

iem
.
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Re:TV raidījum
s “Zini savas tiesības internetā!”

W
hatsApp privātum

a iestatījum
i grupu pārvaldībai

Pusaudžu resursu centrs cīņā ar depresiju un atkarībām

Priecīgus svētkus, tiekam
ies Jaunajā gadā!

Tuvojas D
rošāka Interneta diena #D

ID
2020

Līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instruments

FEBRUĀRIS  

2020

ŠAJĀ IZDEVUMĀ

SEKO MUMS

 Drossinternets

 Saferinternetlv

 Drossinternetslv

 Drossinternets

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.

ZIŅU IZDEVUMS #29
DROŠĀKA INTERNETA DIENA 2020

e-Zināšanu čempionāts skolēniem

DID2020 pasākumi visā Latvijā

Izglītojoši materiāli izmantošanai DID2020 aktivitātēs

UT 116111 akcija “Es izvēlos runāt!”

VIDEO “Drošāka interneta dienā kopā par labāku internetu”

Uzliec DID2020 logo uz savas profila bildes Facebook

Diskusijas “Noķerti tīklā!” tiešraide internetā

AICINĀM ATZĪMĒT DROŠĀKA INTERNETA DIENU (DID2020)

SKATIES DISKUSIJAS “NOĶERTI TĪKLĀ” TIEŠRAIDI INTERNETĀ

2020.  gada 11.  februārī tiks atzīmēta Vispa-

saules Drošāka interneta diena (DID) ar saukli 

“Drošāks internets sākas ar tevi!”, aicinot ikvienu 

domāt par to, kā mēs katrs rūpējamies par savu dro-

šību internetā un kāds ir mūsu ieguldījums, veido-

jot labāku interneta vidi. Latvijas Drošāka interneta 

centrs kā ierasts organizēs aktivitātes, iesaistot pie-

augušos, bērnus un jauniešus.

Drošāka
Interneta
Diena 2020

Otrdien, 
11. februārī

D ro š ā k s  i n t e r n e t s  s ā k a s  a r  t e v i !

Drošāka
Interneta
Diena 2020

Otrdien, 
11. februārī

D ro š ā k s  i n t e r n e t s  s ā k a s  a r  t e v i !

11. februārī, Drošāka interneta dienā (DID2020), ai-

cinām vidusskolas vecuma skolēnus un pieaugušos 

skatīties diskusijas “Noķerti tīklā” TIEŠRAIDI in-

ternetā no plkst.13.00-14.30.

VAIRĀK UZZINI ŠEIT >

Diskusiju vadīs Ingus Bērziņš, DELFI galvenais re-

daktors, un tajā piedalīsies dažādu jomu eksperti: 

Maija Katkovska, Drossinternets.lv vadītāja;

Artis Ozoliņš, podkāsta #DigitālāsBrokastis vadītājs;

Klāvs Sedlenieks, sociālantropologs, RSU docents;

Jānis Krīvēns, podkāsta #PēdējāPilīte vadītājs / reperis.

Eksperti runās par to, kā mainījusies pasaule, kopš 

tehnoloģijas un internets ir plaši ienācis ikdienas 

dzīvē, un vai esam gatavi tik straujai tehnoloģiju 

attīstībai.
158

32

#

#

#

#

#

##

 SKATIES TIEŠRAIDI INTERNETĀ   11. FEBRUĀRĪ PLKST. 13.00 
Drošāka
Interneta
Diena 
2020

NOĶERTI TĪKLĀDISKUSIJA

pieaugušajiem un vidusskolas vecuma jauniešiem

Campus platformā

Twitter.com/drossinternets | Facebook.com/drossinternets | YouTube.com/saferinternetlv | instagram.com/drossinternetslvLīdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instruments

Atbalsta

11. FEBRUĀRĪ  

un visu mēnesi

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.youtube.com/watch?v=e9VRQogtSI8
http://bti.gov.lv/
http://bti.gov.lv/
https://jauns.lv/raksts/zinas/384449-interneta-aktivizejas-identitates-zagli-par-to-draud-pat-cietumsods-ka-sevi-no-viniem-pasargat
https://drossinternets.lv/lv/materials/download/socialo-tiklu-drosibas-celvedis
https://drossinternets.lv/lv/materials/download/ka-atpazit-viltus-kontu-facebook
https://drossinternets.lv/lv/materials/download/ka-atpazit-viltus-kontu-facebook
https://drossinternets.lv/lv/materials/download/ka-atpazit-viltus-kontu-instagram
https://drossinternets.lv/lv/materials/download/ka-atpazit-viltus-kontu-instagram
https://jauns.lv/raksts/zinas/384449-interneta-aktivizejas-identitates-zagli-par-to-draud-pat-cietumsods-ka-sevi-no-viniem-pasargat
https://jauns.lv/raksts/zinas/384449-interneta-aktivizejas-identitates-zagli-par-to-draud-pat-cietumsods-ka-sevi-no-viniem-pasargat
https://www.youtube.com/watch?v=e9VRQogtSI8

