
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILTUS KASTINGA SLUDINĀJUMS - eksperiments 

tikai veikts, lai pārliecinātos, cik atbildīgi vecāki 

izturas pret savu bērnu privāto informāciju. Tā 

ietvaros Facebook tika izveidots viltus kastinga 

aģentūras sludinājums ar aicinājumu vecākiem 

pieteikt neesošai filmēšanai savus bērnus. Trīs dienu 

laikā sludinājumu apskatīja 379 cilvēki. No tiem 

savus pieteikumus atsūtīja 74 vecāki par 80 

bērniem, kopā 240 fotogrāfijas un 72 video. Bērna 

dzīvesvietas pilsētu norādīja 23 vecāki, bērna 

izglītības iestādi norādīja 10 vecāki. Tikai 4 vecāki 

painteresējās par kastinga aģentūras darbību.  

 

 

 

CIK DAUDZ PAR BĒRNU VAR UZZINĀT 

INTERNETĀ? – eksperimenta ietvaros tika veikta 

trīs 12 un 13 gadus vecu bērnu sociālo tīklu 

profilu analīze. Ar šo bērnu vecākiem tika sarunāts, 

ka bērni drīkst piedalīties eksperimentā. Mamma 

paņēma savu bērnu līdzi uz tikšanos un uz brīdi 

atstāja vienu. Bērnu sarunā iesaistīja nepazīstams 

vīrietis, kam uz T-krekla bija uzdrukāta par bērnu 

sociālajos tīklos atrodamā informācija. Bērnu 

reakcija liecina, ka viņi neapzinās, ka internetā 

ievietoto informāciju redz ne tikai draugi. 

 

 

ZIŅU IZDEVUMS #6 – FEBRUĀRIS, 2017 

  

 

 Sociālā eksperimenta rezultāti  

 Bez Tabu sižets par bīstamo spēli “Zilais valis” 

 6 padomi, kā pasargāt bērnu no “Zilā vaļa” 

 Izdomāts vai patiess? Pārbaudi, pirms spied “LIKE” 

 Konkurss “Atrodi internetā” līdz 28.februārim 

 Meklējam reģionālos vēstnešus-lektorus līdz 26.martam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOCIĀLS EKSPERIMENTS – PRIVĀTAS INFORMĀCIJAS IZPAUŠANA 

VIDEO ŠEIT  

VIDEO ŠEIT  

https://www.youtube.com/watch?v=4cF5BFdGd8w
https://www.youtube.com/watch?v=4cF5BFdGd8w
https://www.youtube.com/watch?v=T20w14PA6iw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=T20w14PA6iw&t=2s
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Pēdējo nedēļu laikā Drossinternets.lv saņem 

satraucošus telefona zvanus un ziņojumus 

no skolām, vecākiem, medijiem par to, ka 

bērni, iespējams, iesaistās, savā starpā 

runā un izplata  informāciju par līdz šim 

Latvijā nezināmu spēli “Zilais valis”, 

iesaukta arī par “Nāves spēli”. TV3 raidījumā 

Bez Tabu žurnālisti, balstoties uz sabiedrībā 

dzirdēto, internetā pieejamo informāciju un 

bērnu tiesību aizsardzības organizāciju sniegto 

informāciju, demonstrēja sižetu televīzijā, kas 

sniedza atbildes uz jautājumiem, kas bija 

sakrājušies skolām, bērniem, viņu vecākiem un sabiedrībai kopumā. Drossinternets.lv sniedza informāciju par 

saviem novērojumiem un padomus, kā rīkoties skolotājiem un vecākiem, ja pamana, ka bērni runā par šo spēli, 

meklē informāciju internetā, mainās viņu uzvedība. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZ TABU SIŽETS “ZILAIS VALIS” JEB “NĀVES SPĒLE”   

NOSKATIES ŠEIT  

 

 

6 PADOMI, KĀ PASARGĀT BĒRNU NO “ZILĀ VAĻA”  

MATERIĀLS ŠEIT  

 

http://skaties.lv/beztabu/18-bez-tabu/naves-spele-strauji-progrese-latvija-policija-apstiprina-divu-jauniesu-pasnavibas-meginajumu/?utm_source=twitter&utm_medium=link&utm_campaign=social
http://skaties.lv/beztabu/18-bez-tabu/naves-spele-strauji-progrese-latvija-policija-apstiprina-divu-jauniesu-pasnavibas-meginajumu/?utm_source=twitter&utm_medium=link&utm_campaign=social
http://drossinternets.lv/upload/materiali/bukleti/zilais_valis_riski_padomi.pdf
http://drossinternets.lv/upload/materiali/bukleti/zilais_valis_riski_padomi.pdf
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Drossinternets.lv ir sagatavojis informāciju un 

padomus par “dalīšanos” ar ziņām un 

rakstiem sociālajos tīklos, kas noderēs 

ikvienam, lai izvērtētu, vai šīm ziņām var 

uzticēties, un izvairītos izplatīt viltus ziņas. 

Nepatiesas un maldinošas ziņas var radīt 

reālas sekas. Tāpēc aicinām sabiedrību domāt 

līdzi, kritiski izvērtēt jebkuru informāciju 

internetā pirms „dalīties” un izplatīt nepatiesas 

ziņas Facebook un citos sociālajos tīklos, 

kuras redzēs draugi un paziņas. 

 

 

 

 

 

 

Lai vairotu jauniešu vēlmi mācīties un uzturēt sacensību garu, piedāvājam medijpratības konkursu (spēli) ar 

uzdevumiem skolēniem dažādās vecuma grupās, pārbaudot, cik efektīvi skolēni prot internetu izmantot 

informācijas ieguvei. 

1. Izvēlieties un izdrukājiet skolēnu vecumposmam atbilstošo konkursa materiālu - 

1.-4.klase, 5.-6.klase, 7.- 9.klase, 10.-12.klase.  

 

2. Konkursa norisi varat plānot stundas/u ietvaros, nodrošinot skolēniem pieeju 

internetam, vai piedāvājot to veikt kā mājas uzdevumu.  

 

3. Skolēni meklē minētajās mājas lapās prasīto informāciju un atbildes ieraksta 

vārdu rāmjos. No vārdu rāmjos iekrāsotajiem un ar ciparu apzīmētajiem burtiem tiek 

veidota konkursa atbilde. Konkursa atbildes rāmī ir norādīts katra burta cipars, ko 

pareizi ievērojot, skolēni  izveido konkursa atbildi. 

 

4. Ieej ej.uz/DIDkonkursam un ieraksti atbildi. 

 

5. Konkursa norises laiks līdz 28. februārim. Uzvarētāji tiks noteikti loterijas kārtībā, 

izlozējot no visiem pareizo atbilžu iesūtītājiem 10 laimīgos, kuri saņems balvas no 

Drossinternets.lv. 

 

 

KONKURSS MEDIJPRATĪBAI SKOLĒNIEM “ATRODI INTERNETĀ!”  

 

 

IZDOMĀTS VAI PATIESS? PĀRBAUDI, PIRMS SPIED “LIKE” UN “SHARE” 

MATERIĀLS ŠEIT  

UZDEVUMI ŠEIT  

http://drossinternets.lv/upload/materiali/bukleti/parbaudi_pirms_dalies_ar_zinam.pdf
http://drossinternets.lv/upload/materiali/bukleti/parbaudi_pirms_dalies_ar_zinam.pdf
http://drossinternets.lv/upload/did2017/konkurss_1-4kl.pdf
http://drossinternets.lv/upload/did2017/konkurss_5-6kl.pdf
http://drossinternets.lv/upload/did2017/konkurss_7-9kl.pdf
http://drossinternets.lv/upload/did2017/konkurss_10-12kl.pdf
http://drossinternets.lv/page/408
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 Sekojiet līdz informācijai mūsu mājas lapā Drossinternets.lv un ziņu izdevumos. 

 

Drossinternets.lv meklē radošus, enerģiskus un 

atraktīvus reģionālos vēstnešus-brīvprātīgos lektorus, 

kuri būtu gatavi izglītot bērnus, vecākus un skolotājus par 

drošību internetā. Pieteikšanās līdz 26.martam. 

 

Atkarībā no mērķauditorijas vēstneša (lektora) uzdevums 

būs savu iespēju robežās vadīt nodarbības novada 

bērniem, vecākiem un pedagogiem, sniedzot informāciju 

ar riskiem un apdraudējumiem internetā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 – Latvijas Drošāka interneta centrs, Drossinternets.lv. 

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

 

SEKO, JAUTĀ UN ZIŅO MUMS! 

 

 

 

Twitter.com/Drossinternets  

Facebook.com/Drossinternets 

YouTube.com/Saferinternetlv  

 

MEKLĒJAM REĢIONĀLOS VĒSTNEŠUS - LEKTORUS 

 

VAIRĀK INFORMĀCIJA ŠEIT  

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
http://drossinternets.lv/page/18&news_id=242
https://www.instagram.com/drossinternetslv/

