
 

 

 

 

 

 

 

 

Net-Safe Latvia Drošāka interneta centra izdotā grāmata 
mediju pratības mācībai “Pasaule tīmeklī” 5.-9.klašu 
skolēniem palīdzēs apgūt kritiskās domāšanas, mācību, 
lasīšanas un rakstīšanas, diskutēšanas un 
argumentēšanas prasmes, kā arī sadarbības prasmes. 
Mācību līdzeklis ir izmantojams dažādos mācību priekšmetos 
un klases audzināšanas stundās, tādējādi sekmējot mācību 
procesa kopveselumu un kompetenču pieejas īstenošanu.  

Paldies visām skolām un novadu domēm, kas atsaucās 
aicinājumam un ieradās saņemt grāmatas drukātos 
eksemplārus! Pieprasījums pēc grāmatām bija lielāks nekā 

gaidījām. Turpmāk grāmatas drukātos eksemplārus izplatīsim "Pasaule tīmeklī" ieviešanas semināros, kurus 
organizēsim kopā ar Latvijas Pašvaldību mācību centru oktobrī un novembrī. Ja arī Jūs vēlaties apmeklēt 
semināru, lūdzu, rakstiet uz gunita@lpmc.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu un izglītības iestādi. Aicinām 
pedagogus, bibliotekārus un vecākus izmantot grāmatas digitālo versiju.  

 

Līdzfinansējumu un atbalstu grāmatai sniedza:  

 

 

 

 

 

Bērnam, uzsākot skolas gaitas, tiek piešķirts 

viedtālrunis, lai vecāki ar viņu var sazināties. Bet 

bērni ne tikai sazinās ar vecākiem un vienaudžiem, 

viņi arī piekļūst internetam un lieto dažādas 

aplikācijas. Drossinternets.lv intervijā portālam 

TVNET sniedz padomus vecākiem. 
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 Iznākusi grāmata „Pasaule tīmeklī” 

 Intervija - padomi vecākiem, bērnam uzsākot skolas gaitas  

 Sociālo mediju lietošana – Vai tu zināji? 

 Padomi Pokemon Go spēlētājiem 

 Atbildam uz bērnu jautājumiem YouTube slavenībām 

 Vaifijs izsludina konkursu skolām 

 Oktobris – Eiropas kiberdrošības mēnesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRĀMATA MEDIJU PRATĪBAS MĀCĪBAI „PASAULE TĪMEKLĪ”  
5.-9. KLAŠU SKOLĒNIEM 

PDF FORMĀTS ŠEIT 

FORMĀTĀ 

 

PIRMKLASNIEKS UN VIEDTĀLRUNIS – PADOMI VECĀKIEM 

NOSKATIES 

INTERVIJU 

http://drossinternets.lv/upload/materiali/gramatas/pasaule_timekli_5-9_klase.pdf
http://drossinternets.lv/gunita@lpmc.lv
http://drossinternets.lv/page/53
http://drossinternets.lv/upload/materiali/gramatas/pasaule_timekli_5-9_klase.pdf
http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/622501-pirmklasnieks_un_viedtalrunis_vai_zini_ka_pasargat_bernu_kuram_pieskirts_telefons
http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/622501-pirmklasnieks_un_viedtalrunis_vai_zini_ka_pasargat_bernu_kuram_pieskirts_telefons
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Mūsdienās bērni un jaunieši savā telefonā 

vienlaicīgi lieto vairākas sociālās platformas, 

kurās sazinās viens ar otru, publicē un 

apmainās ar fotogrāfijām un video.  

Tomēr bērni bieži nezina vai vienkārši ignorē platformu izstrādātāju noteikto vecuma slieksni to lietošanai. Tāpēc 

pastāv vairāki riski un apdraudējumi, par kuriem bērni būtu jāinformē. Esam apkopojuši galvenos riskus par 

sešiem no populārākajiem sociālajiem tīkliem, kurus bērni lieto Latvijā. Materiālos iekļautā informācija palīdzēs 

bērnam saprast, kas 

varētu notikt, ja viņš 

vieglprātīgi un pavirši 

izturēsies pret savu 

privātumu. Šī informācija, 

iespējams, pārsteigs pat 

viszinošāko bērnu un 

pieaugušo, kas labi 

pārzina sociālās 

platformas un darbojas 

tur kā zivs ūdenī.  

 

Informācija drukātā veidā publicēta un iekļauta Formulu kladēs dažādu 

mācību priekšmetos pamatskolai un vidusskolai, kuras nopērkamas 

veikalos un grāmatnīcās. 

 

 

 

 

 

Arvien lielāku popularitāti bērnu un jauniešu vidū Latvijā gūst Pokemon Go 

spēle – pokemonu ķeršana ar viedtālruņa palīdzību. Spēle izmanto mobilo 

tālruņu GPS sistēmu, lai spēlētāji varētu klejot pa ielām, meklējot pokemonu 

pieturvietas, ķert animētos monstriņus un trenēties cīņām ar citiem 

spēlētājiem. Mazāki bērni šo spēli iecienījuši spēlēt kopā ar vecākiem. 

Tomēr vecāki un drošības dienesti ir nobažījušies, kā arī medijos arvien 

vairāk tiek ziņots par nelaimes gadījumiem un ceļu satiksmes negadījumiem, kuros spēlētāji nonāk, pārāk 

aizraujoties ar spēli. Drossinternets.lv izveidojis informatīvu materiālu bērnu un jauniešu izglītošanai par riskiem 

un apdraudējumiem, spēlējot Pokemon Go, sniedzot padomus, kā izvairīties no tiem.  

 

 

 

SOCIĀLO MEDIJU LIETOŠANA – VAI TU ZINĀJI? 

PDF FORMĀTS ŠEIT 

FORMĀTĀ 

 

PADOMI POKEMON GO SPĒLĒTĀJIEM 

PDF FORMĀTS ŠEIT 

FORMĀTĀ 

http://drossinternets.lv/upload/materiali/bukleti/socialie_tikli_riski.pdf
http://drossinternets.lv/upload/materiali/bukleti/socialie_tikli_riski.pdf
http://drossinternets.lv/upload/materiali/bukleti/pokemon_go_padomi.pdf
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Šovasar Lattelecom apkopoja vairāk nekā 100 jautājumus par drošību 
internetā, kurus bērni un jaunieši uzdeva Latvijas YouTube slavenībām - 
Anetei Ozoliņai (Paradimodi), Amandai Razmai (Dorothea TV) un Sindijai 
Lozgačovai (SindijaLo). Atbildes uz jautājumiem palīdzēja sagatavot 
Drossinternets.lv, Cert.lv un Valsts policija. 
 
Apkopotā informācija noderēs gan bērniem, gan vecākiem, jo sniedz 
vērtīgus padomus drošai uzvedībai internetā. Jautājumi un atbildes ir par  
8 dažādām ar interneta lietošanu saistītām tēmām: 

 

 Nevēlamu saziņu sociālajos tīklos; 

 Sociālo mediju profilu uzstādījumiem; 

 Negatīvu interneta saturu un emocionālu pazemošanu; 

 Iepirkšanos interneta veikalos; 

 Privātumu un personīgās informācijas ievietošanu internetā; 

 Sevis un savas ģimenes pasargāšana;  

 Atbildība, ierobežojumi un uzraudzība internetā;  

 Droši un vērtīgi resursi, uzticams WiFi pieslēgums. 
 
 

 

 

 

Vaifijs ir Net-Safe Latvia Drošāka interneta centra izdotās 

grāmatas „Vaifija skola” galvenais varonis – zēns, kurš dzīvo 

internetā un pašiem mazākajiem bērniem palīdz saprotamā un 

interesantā veidā iepazīt tehnoloģijas, kā arī kļūt par drošiem un 

atbildīgiem mediju lietotājiem. Lai veicinātu bērniem apgūt 

prasmīgu un drošu interneta lietošanu, izsludinām konkursu 

„Mana diena internetā” 1.-3. klašu skolēniem (klasēm) - 

skolēniem jāaizpilda un jāiesūta darba lapas ar pulksteni - Ko tu 

visbiežāk dari internetā? Vairāk lasiet Drossinternets.lv. 

 
 
Konkursa norises laiks: 30. septembris – 15. novembris 
Balva: Vaifijs ar 40 min. izglītojošu programmu par drošību internetā 
viesosies pie 9 labāko darbu iesūtītājiem (trīs skolas katrā klašu grupā) 
2016. gada decembrī un 2017. gada janvārī. 
 
 
 

 

 

ATBILDAM UZ BĒRNU JAUTĀJUMIEM 

 

JAUTĀJUMI UN 

ATBILDES ŠEIT  

 

KONKURSS 1.-3. KLASĒM „MANA DIENA INTENERNETĀ” 

 

NOLIKUMS ŠEIT  

http://drossinternets.lv/page/391
http://www.cert.lv/
http://drossinternets.lv/page/380
http://drossinternets.lv/page/400
http://drossinternets.lv/page/391
http://drossinternets.lv/page/391
http://drossinternets.lv/page/400
http://drossinternets.lv/upload/konkurss/mana_diena_interneta/pulkstenis.pdf
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Lai veicinātu sabiedrības izpratni par kiberdrošības jautājumiem, oktobris ir pasludināts 

par Eiropas kiberdrošības mēnesi.  

Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs bez izglītošanas darba nodrošina arī iespēju 

sabiedrībai ziņot par kaitīgu un nelegālu interneta saturu vietnē Drossinternets.lv, 

kā arī saņemt konsultācijas par to, kā pareizāk rīkoties problēmsituācijās, kurās 

interneta lietotāji nonākuši – izspiešanas, šantažēšanas gadījumos, fiziskas personas 

datu publiskošanas pārkāpumos, emocionālas pazemošanas un citos gadījumos.  

Aicinām arī jūs aktīvi iesaistīties un ziņot par pārkāpumiem internetā, īpaši, ja 

cietušais ir bērns. 

 

 

13.oktobrī Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 konsultanti vadīs 

radošās darbnīcas “Es internetā – mana atbildība”  un “Droša un pozitīva 

komunikācija interneta vidē” par interneta drošības jautājumiem Līvānu 

novada Jaunsilavas pamatskolas skolēniem un Līvānu novada Bērnu un 

jauniešu centra apmeklētājiem. 

Aicinām bērnus un jauniešus ziņot par pārkāpumiem internetā un saņemt 

psihologa atbalstu un konsultāciju dažādu situāciju risināšanai, zvanot uz Uzticības tālruni 116111, kura 

darbību nodrošina Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.  

 

 

 

Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs piedāvā pedagogiem un citiem 

interesentiem apmeklēt bezmaksas seminārus un apmācības par dažādām ar 

interneta lietošanas drošību saistītām tēmām, kuru norisi koordinē mūsu partneris 

Latvijas Pašvaldību mācību centrs. 

Tuvākās mācības „Interneta lietošana pirmsskolas vecuma bērniem - Vaifija 

skola” notiks 5. un 6.oktobrī, kuru mērķis ir sekmēt 5-7 gadus vecu bērnu 

kompetences pilnveidi datorikā un medijpratībā, lai nodrošinātu informācijas 

apstrādi un IKT izmantošanu mācību procesā. Mācību dalībnieki saņems 

lasāmgrāmatu par internetu 5 – 7 gadus veciem bērniem “Vaifija skola”. 

Nodarbībās ar bērniem, izmantojot lasāmgrāmatu “Vaifija skola”, bērni apgūs 

zināšanas par datorikas pamatjēdzieniem, sekmējot sākotnējo izpratni par 

medijpratību un praktiskām iemaņām IKT izmantošanā. 

 

 

OKTOBRIS - EIROPAS KIBERDROŠĪBAS MĒNESIS 

 

 

BEZMAKSAS SEMINĀRI UN APMĀCĪBAS 

 

TUVĀKIE 

SEMINĀRI ŠEIT  

http://drossinternets.lv/page/3
http://lpmc.lv/macibas/category/bezmaksas-macibas.html
http://drossinternets.lv/page/3
http://drossinternets.lv/page/110
http://lpmc.lv/macibas/category/bezmaksas-macibas.html
http://lpmc.lv/macibas/category/bezmaksas-macibas.html
http://drossinternets.lv/upload/materiali/vaifija_skola.pdf
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Net-Safe Latvia Drošāka interneta centra izglītošanas aktivitātes tiek īstenotas atbilstoši periodam, kas 
noteikts ar Eiropas Komisiju parakstītajā līgumā. Noslēdzoties kārtējam periodam, esam apkopojuši rezultātus 
par paveikto no 2015.gada janvāra līdz 2016.gada jūnijam: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Novadītas 169 nodarbības un 25 radošās 
darbnīcas par drošību internetā latviešu un krievu 
valodā (izglītoti un informēti vairāk nekā 6400 bērni 
un jaunieši);  

 Izglītoti un informēti vairāk nekā 1900 
pieaugušie:  skolotāji, sociālie pedagogi, 
bibliotekāri, vecāki, policijas darbinieki un citu 
jomu pārstāvji; 

 Centrs pārstāvēts 72 pasākumos: sanāksmēs, darba 
grupās, forumos un konferencēs; kā arī 12 Eiropas un 
starptautiska līmeņa pasākumos; 

 Noorganizēti 309 pasākumi: semināri, apmācības, 
konferences, darba grupas, sanāksmes un diskusijas; 

 Saņemti 936 elektroniskie ziņojumi par 
pārkāpumiem internetā; 

 Saņemti 1217 zvani uz uzticības tālruni par 
problēmsituācijām internetā; 

 Mājas lapu www.drossinternets.lv apmeklējuši vairāk 
nekā 80'800 unikālo apmeklētāju. 
 

 

 

 

 

 

Jautā mums: 

info@drossinternets.lv  

Ziņo par pārkāpumiem internetā: 

zinojumi@drossinternets.lv 

 vai Drossinternets.lv pieejamo Ziņojumu formu 

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

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

atsauci uz autoru – Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs, Drossinternets.lv. 

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

 

ATSKATS UZ PAVEIKTO 

 

PĀRSKATS ŠEIT 

 

SEKO, JAUTĀ UN ZIŅO MUMS! 

 

Twitter.com/Drossinternets  

Facebook.com/Drossinternets 

YouTube.com/Saferinternetlv  

http://www.drossinternets.lv/
mailto:info@drossinternets.lv
mailto:zinojumi@drossinternets.lv
http://drossinternets.lv/page/3
mailto:info@drossinternets.lv
http://drossinternets.lv/upload/materiali/atskaites/cef-tc2014-1_019_annual_public_report_01_2015-06_2016.pdf
https://twitter.com/drossinternets
https://www.facebook.com/drossinternets
https://www.youtube.com/user/saferinternetlv/videos

