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ZIŅU IZDEVUMS #37
DROŠĀKA INTERNETA DIENA 2021

Vaifija interneta alfabēts 6-11 gadus veciem bērniem

Jauno dalībnieku uzņemšana Drossinternets.lv Jauniešu padomē (JAP)

UT 116111 akcija “Es izvēlos runāt!”

Informatīvs video par DID2021

Tiešsaistes viktorīna par drošību internetā

AICINĀM ATZĪMĒT DROŠĀKA INTERNETA DIENU #DID2021

TIEŠSAISTES VIKTORĪNA  
PAR DROŠĪBU INTERNETĀ

2021. gada 9. februārī vairāk nekā 170 valstīs visā pasaulē tiks atzī-
mēta Vispasaules Drošāka interneta diena (DID) ar saukli “Drošāks 
internets sākas ar tevi!”, aicinot ikvienu domāt par to, kā mēs katrs 
rūpējamies par savu drošību internetā, un kāds ir mūsu ieguldījums, 
veidojot labāku interneta vidi.

Latvijas Drošāka interneta centrs kā ierasts orga-
nizēs aktivitātes, iesaistot bērnus, jauniešus un 
pieaugušos. Sekojiet jaunumiem un atzīmējiet 
Drošāka interneta dienu arī Jūs!

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 !

Aicinām bērnus, jauniešus, vecākus, pedagogus un ikvienu pieaugušo 
9. februārī atzīmēt Drošāka interneta dienu #DID2021, piedaloties Vislat-
vijas tiešsaistes viktorīnā! 
Pārbaudi, cik Tu esi zinošs jautājumos par interneta izmantošanu, vēsturi, 
terminiem, drošību un medijpratību, sacenšoties ar citiem dalībniekiem.

LIVE VIKTORĪNA 9.02.
Reģistrējies LIVE viktorīnai vietnē  
www.viktorina.lv, izvēlies kalen-
dārā 9.  februāri un savu vecuma 
grupu. Viktorīna norisināsies visas 
dienas garumā, katrai vecuma gru-
pai pieslēdzoties savā paredzētajā 
laikā:

 1.-3. klasei plkst. 10.00

 4.-6.klasei plkst. 12.00

 7.-9.klasei plkst. 14.00

 10.-12.klasei plkst. 16.00

 Pieaugušajiem plkst. 19.00

!   1.-3. klašu skolēnu vecākus lūdzam reģistrēt 
savus bērnus un palīdzēt viņiem pieslēgties 
viktorīnai paredzētajā laikā.

9. FEBRUĀRĪ  
un visu mēnesi

#DID
2021

PIEDALIES 
TIEŠSAISTES VIKTORĪNĀ

UZVARĒTĀJI SAŅEMS BALVAS –

iespēju bez maksas piedalīties 

arī citās Viktorina.lv organizētajās viktorīnās!

 1.- 3. klasei plkst. 10.00

 4.- 6. klasei plkst. 12.00

 7.- 9. klasei plkst. 14.00

 10.- 12. klasei plkst. 16.00

 Pieaugušajiem plkst. 19.00

Reģistrēšanās:  Viktorina.lv , 
izvēlies kalendārā 9. februāri 
un savu vecuma grupu

Izvēlies savu 
vecuma grupu un 
atbildi uz viktorīnas 
jautājumiem

LIVE viktorīna 
9. februārī 
ar iepriekšēju 
reģistrāciju

Pildi viktorīnu 
sev ērtā laikā 
no 9.-28.februārim 
 Viktorina.lv/did2021 

#DID2021

#DID2021

#DrošāksInternetsSākasArTevi

#KopāParLabākuInternetu

#DID2021

VAI

9.februārī
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VIKTORĪNA – TESTS no 
9. līdz 28. februārim
Pildi viktorīnu sev ērtā laikā no 
9. līdz 28. februārim šajā saitē 
 viktorina.lv/did2021, izvēloties 
savu vecuma grupu un atbildot uz 
jautājumiem.

!   Ņem vērā, ka jautājumi būs pieejami tikai no 
9. februāra.

  Uzvarētāji saņems balvas – iespēju bez mak-
sas piedalīties citās Lielā viktorīna organizē-
tajās viktorīnās!

Veiksmi visiem!

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-2021
https://drossinternets.lv/lv/info/did-2021
https://www.viktorina.lv
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/DID2021/files/Viktorinas_plakats.pdf
https://www.viktorina.lv/did2021
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VAIFIJA INTERNETA ALFABĒTS 6-11 GADUS VECIEM BĒRNIEM

Aicinām sākumskolas skolēnus apgūt interneta 
alfabētu. 

 Vai pietiek, ja zini latviešu valodas vai angļu valodas alfabētu? Nē, jo 
mūsdienās ikvienam ir jāzina arī interneta alfabēts! Kas gan tajā ir īpašs? 
To uzzināsiet, skatoties īsfilmas “Vaifija interneta alfabēts”, kurās 
Vaifijs –  zēns, kurš dzīvo internetā, māca bērniem svarīgākos vārdus, kas 
jāzina katram interneta lietotājam. 

 Īsfilmas izmantojamas sākumskolā, apgūstot tēmas par drošību un 
pieklājīgu uzvedību internetā, jēgpilnu tehnoloģiju lietošanu, kritisko 
domāšanu un darbu ar informāciju.

 Izstrādātais materiāls ir ērti strukturēts, uzsver katras tēmas svarīgā-
ko informāciju, kā arī daudzveidīgais saturs ir izstrādāts bērniem saistošā 
un saprotamā veidā. 

Materiāls ietver: 

 Mācību video jeb īsfilmas bērniem;

 Atgādnes bērniem;

 Ieteikumi pedagogiem un vecākiem. 

Izziniet un veidojiet arī 
savu interneta alfabētu 
kopā ar Vaifiju!
MĀCĪBU VIDEO ŠEIT >

VAIFIJA INTERNETA ALFABĒTS
6-11 gadus veciem bērniem

  Kā rūpēties par 
savu drošību?

  Kā gudri izmantot 
internetu?

 Izglītojošas īsfi lmas

 Atgādnes

 Ieteikumi pedagogiem

  Kas ir dators un 
internets?

Mācies interneta 
alfabētu kopā ar Vaifi ju!

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/vaifija-interneta-alfabets
https://drossinternets.lv/lv/info/vaifija-interneta-alfabets
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 JAUNO DALĪBNIEKU UZŅEMŠANA DROSSINTERNETS.LV  
JAUNIEŠU PADOMĒ (JAP)

UT 116111 AKCIJA “ES IZVĒLOS RUNĀT!”

Atzīmējot Drošāka interneta dienu, Valsts bērnu tiesību aizsardzī-
bas inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111  
no 8. līdz 14. februārim rīko akciju “Es izvēlos runāt”, lai sabiedrībā 
aktualizētu tematu par emocionālo vardarbību 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 likumiskie pārstāvji, gan speciālisti 
var saņemt psiholoģisko atbalstu un noderīgu informāciju, kā rīko-
ties gadījumos, ja bērns saskāries ar grūtībām interneta vidē.
Uzticības tālrunis strādā 24/7, pieejams bez maksas un ir anonīms.

Ar Uzticības tālruņa speciālistiem iespējams sazināties, zvanot uz dien-
nakts bezmaksas Uzticības tālruni 116111, rakstot e-konsultāciju uz  
uzticibaspasts116111@bti.gov.lv, apmeklējot jauno Uzticības tālruņa 
mājaslapu www.uzticibastalrunis.lv un uzsākot čatu, kā arī aizpildot 
e-konsultācijas formu. Tāpat iespējams lejupielādēt bezmaksas aplikā-
ciju “Uzticības tālrunis”, caur kuru ar konsultantiem iespējams sazināties 
sev vispiemērotākajā veidā, kā arī iegūt informāciju par interneta drošī-
bas jautājumiem.

Latvijas Drošāka interneta centrs aicina 
aktīvus jauniešus vecumā no 13-18 
gadiem pievienoties Jauniešu pado-
mei (JAP). 
JAP mērķis ir izveidot drošu un 
draudzīgu vidi, kurā jauniešiem attīstīt 
savu digitālo kompetenci un kopā ar 
citiem domubiedriem apgūt iemaņas 
pārvaldīt interneta plašās iespējas droši 
un gudri, un šīs zināšanas nodot arī 
citiem Latvijas jauniešiem. Kā arī būt 
par padomdevējiem Drossinternets.lv, 
konsultējot un daloties ar idejām jaunu 
materiālu izstrādei un aktivitāšu orga-
nizēšanai bērniem un jauniešiem. 
Aicinām pieteikties jauniešus, kuri ir:

 Vecumā no 13 - 18 gadiem;
 Aktīvi un motivēti;
 Draudzīgi un atvērti;
 Ikdienā izmanto internetu un kuru 
interesē tā sniegtās iespējas, un 
vēlies to lietot droši un gudri;
 Vēlas izteikt savu viedokli par da-
žādām ar internetu un sociālajiem 
tīkliem aktuālām tēmām, tenden-
cēm un problēmsituācijām;

 Vēlas iegūt prasmes, zināšanas un 
pieredzi digitālajā kompetencē, lai 
papildinātu savu CV.

Pieteikumus gaidīsim līdz 
5.  februārim, aizpildot anketu šeit >
Rezultāti par Jauniešu padomē uz-
ņemtajiem dalībniekiem tiks paziņoti 
8. februārī.

Pirmā JAP sanāksme Zoom plat-
formā jau 9.  februārī plkst. 17.00! 

Dalībnieku skaits ir ierobežots. 
Aicinām pedagogus nodot šo infor-
māciju saviem skolēniem un iedroši-
nāt aktīvākos pieteikties.

Papildu informāciju un vairāk par jau-
niešu ieguvumiem darbojoties JAP uzzini 
šeit >

PIESAKIES ŠEIT >

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
mailto:uzticibaspasts116111%40bti.gov.lv?subject=
http://www.uzticibastalrunis.lv
https://saite.lv/7FXJq
https://saite.lv/7FXJq
https://drossinternets.lv/lv/posts/view/aicinam-jauniesus-pieteikties-jap
https://saite.lv/7FXJq
https://uzticibastalrunis.lv
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DROŠĀKA INTERNETA DIENĀ - KOPĀ PAR LABĀKU INTERNETU

Aicinām noskatīties Insafe Ei-

ropas Drošāka interneta centru 

tīkla izveidoto video par Vispa-

saules Drošāka interneta dienas 

atzīmēšanu  – kāds ir tās mērķis 

un kāpēc tas ir svarīgi. 

Lai arī video ir angļu valodā, to-

mēr video iestatījumos (video 

loga labajā pusē  ) ir iespēja 

uzlikt subtitrus latviešu va-

lodā, ja vēlaties video parādīt 

bērniem, jauniešiem vai pieau-

gušajiem, atzīmējot DID2021.

VIDEO PIEEJAMS ŠEIT >

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://www.youtube.com/watch?v=M03BJFjBM3w
https://www.youtube.com/watch?v=M03BJFjBM3w

