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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.
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 SKATIES TIEŠRAIDI INTERNETĀ   11. FEBRUĀRĪ PLKST. 13.00 

Drošāka
Interneta
Diena 
2020

NOĶERTI TĪKLĀ
DISKUSIJA

pieaugušajiem un vidusskolas vecuma jauniešiem

Campus platformā

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

Līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentsAtbalsta

11. FEBRUĀRĪ  
un visu mēnesi

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/info/did-2020
https://drossinternets.lv/lv/info/did-2020
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/DID2020/files/Diskusija_Nokerti_tikla.pdf
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/DID2020/files/Diskusija_Nokerti_tikla.pdf
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PIEDALIES  
E-ZINĀŠANU ČEMPIONĀTĀ

Aicinām skolēnus piedalīties e-Zināšanu čempionātā un 
pārbaudīt savas zināšanas par drošību internetā un medij-
pratību, LĪDZ 28. FEBRUĀRIM aizpildot testu internetā:

1.- 4. KLASEI EJ.UZ/E-CEMPIONATS_1-4

5.- 7. KLASEI EJ.UZ/E-CEMPIONATS_5-7

8.-.9. KLASEI EJ.UZ/E-CEMPIONATS_8-9

10.- 12. KLASEI EJ.UZ/E-CEMPIONATS_10-12

2020. gada 2. martā tiks izlozēti 20 LAIMĪGIE, kas saņems 
pārsteiguma balvas no Drossinternets.lv.
“e-Zināšanu čempionāts” norit tiešsaistē un tajā ietverti 
katram vecumposmam aktuāli jautājumi par drošību 
internetā - gan kā pašam sevi pasargāt, gan par teh-
niskām iespējām, gan arī, kā atšķiras fakts no viedok-
ļa, kā darbojas interneta algoritmi u.c. jautājumi, kas 
saistīti ar digitālās pratības un medijpratības elemen-
tiem. Tajā var piedalīties gan organizēti skolās, piemēram, 
informātikas, datorikas vai klases audzināšanas mācību 
stundu laikā, gan arī individuāli. Piedalies un veiksmi! 

VAIRĀK UZZINI ŠEIT >

Aicinām arī Jūs iesaistīties Drošāka interneta dienas svinī-
bās un visa februāra laikā organizēt pasākumus par dro-
šību internetā sava novada, pilsētas, pagasta un ciema 
skolās, bibliotēkās un jauniešu centros. 
Skolas, bibliotēkas un citas iestādes, kuras atsaucās 
mūsu aicinājumam un līdz 27.  janvārim reģistrēja 
savu pasākumu, SAŅEMS PROMO PAKAS SŪTĪJUMU, 
kurš sastāv no:

 Karodziņu virtenes;

 Uzlīmēm, kuras līmēt virsū karodziņiem;

 Dalības afišas “Šeit tiek atzīmēta DID2020” izvie-
tošanai pasākuma vietā;

 Konfektēm pasākuma dalībniekiem.

Vairāk nekā 100 REĢISTRĒTIE PASĀKUMI apkopoti 
DID2020 PASĀKUMU KARTĒ 
DID2020 PASĀKUMU KARTE >

DALĪBAS AFIŠA ŠEIT>
Lai arī reģistrēšanās ir noslēgusies, laipni aicinām ikvienu 
runāt, organizēt un veicināt drošāku interneta lietošanu  
bērnu un jauniešu vidū.

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

Aicinām skolēnus piedalīties

unLīdz 28. februārim aizpildi testu internetā
E-zināšanu čempionātā

20 LAIMĪGIE saņems 
pārsteiguma balvas
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Twitter.com/drossinternets | Facebook.com/drossinternets | YouTube.com/saferinternetlv | instagram.com/drossinternetslv

ŠEIT TIEK ATZĪMĒTA
Drošāka
Interneta
Diena 2020

11. februārī
un visu mēnesi

DID2020 PASĀKUMI VISĀ LATVIJĀ APKOPOTI KARTĒ

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/uploads/Sadalas/DID2020/files/e_Zinasanu_cempionats.pdf
http://ej.uz/e-cempionats_1-4
http://ej.uz/e-cempionats_5-7
http://ej.uz/e-cempionats_8-9
http://ej.uz/e-cempionats_10-12
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/DID2020/files/e_Zinasanu_cempionats.pdf
https://ej.uz/DID2020_karte
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/DID2020/files/Seit_tiek_atzimeta_DID2020.pdf
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/DID2020/files/e_Zinasanu_cempionats.pdf
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1AsRA6Ctz6F71pxa6cahz0IaW5eizSeX8&ll=56.8776495546199%2C24.4397984499999&z=8
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UT 116111 AKCIJA “ES IZVĒLOS RUNĀT!”

IZGLĪTOJOŠI MATERIĀLI IZMANTOŠANAI DID2020 AKTIVITĀTĒS

Aicinām izmantot Drossinternets.lv mā-

jas lapā pieejamos izglītojošos materiālus 

bērniem, jauniešiem un vecākiem. Atzī-

mējot DID2020, esam apkopojuši mate-

riālus pa sadaļām un vecuma grupām:

 Stundu plāni

 Uzdevumi

 Testi

 Padomu materiāli utt.

MATERIĀLI APKOPOTI ŠEIT >

Atzīmējot Drošāka interneta dienu, Valsts 
bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 
Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 
116111 no 10. līdz 16.februārim  rīko 
akciju “Es izvēlos runāt”, lai sabiedrībā 
aktualizētu tematu par emocionālo var-
darbību interneta vidē. 
Katru gadu Uzticības tālrunī tiek saņemti 
vairāki simti zvanu, kas saistīti ar bērnu 
drošību interneta vidē – bērni nereti jūtas 
apjukuši, izmisuši un nezina, kā rīkoties, 
lai risinātu situācijas interneta vidē.
Akcijas laikā gan bērni, gan bērnu li-
kumiskie pārstāvji, gan speciālisti var 
saņemt psiholoģisko atbalstu un no-
derīgu informāciju, kā rīkoties gadī-
jumos, ja bērns saskāries ar grūtībām 
interneta vidē.
Uzticības tālrunis strādā 24/7, pieejams 
bez maksas un ir anonīms.
Darba dienās no pulksten 12:00  – 20:00 
ar Uzticības tālruņa speciālistiem iespē-
jams sazināties arī izmantojot tiešsaistes 
konsultācijas  – čata logs meklējams in-
spekcijas mājaslapā 
UZZINI VAIRĀK >

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/did-2020
https://drossinternets.lv/lv/info/did-2020
http://www.bti.gov.lv
www.bti.gov.lv
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DROŠĀKA INTERNETA DIENĀ – KOPĀ PAR LABĀKU INTERNETU

Uzliec DID2020 logo uz savas profila bildes Facebook

Aicinām noskatīties Insafe Eiropas Dro-

šāka interneta centru tīkla izveidoto vi-

deo par Vispasaules Drošāka interneta 

dienas atzīmēšanu – kāds ir tās mērķis 

un kāpēc tas ir svarīgi. 

Lai arī video oriģināli ir angļu valodā, 

tomēr video iestatījumos (video loga 

labajā pusē  ) ir iespēja uzlikt subtit-

rus latviešu valodā, ja vēlaties video 

parādīt bērniem, jauniešiem vai pieau-

gušajiem savu organizēto DID2020 akti-

vitāšu ietvaros.

VIDEO PIEEJAMS ŠEIT >

Kopā par labāku internetu! Parādi, ka arī Tev tas rūp! Sociālajā tīklā Facebook uzliec savam profila foto DID2020 logo, tādējādi 
atbalstot pasākumus un aktivitātes, kas norisināsies Latvijā, lai viecinātu drošāku interneta lietošanu bērnu un jauniešu vidū. 
Atzīmēsim kopā 11. februārī un visu mēnesi! 

No telefona:
1. Ielogojies savā Facebook 

profilā
2. Spied uz sava profila foto – 

Add frame (pievienot vizuāli) – 
sameklē “DID2020” logo

3. Spied uz “Save” (saglabāt) 

No datora:
1. Ielogogies savā 

Facebook profilā
2. Uzliec logo 

šajā saitē Drošāka
Interneta
Diena 2020

Drošāka
Interneta
Diena 2020+ =

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.betterinternetforkids.eu/web/portal/policy/insafe-inhope
https://www.youtube.com/watch?v=M03BJFjBM3w
https://ej.uz/va1t
https://www.youtube.com/watch?v=M03BJFjBM3w
https://www.youtube.com/watch?v=M03BJFjBM3w

