
Līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instruments

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.

PADOMI SKOLOTĀJIEM DROŠU  
MĀCĪBU STUNDU ORGANIZĒŠANAI ZOOM

Drossinternets.lv pēdējā laikā arvien bie-
žāk saņem lūgumus pēc palīdzības no 
pedagogiem problēmsituācijās, kad tiek 
traucēts mācību stundu darbs Zoom 
platformā  — pieslēdzas svešas perso-
nas, izmantojot klases skolēnu vārdus, 
pārņem ekrānu un izplata nelegālu 
saturu.

Drossinternets.lv aicina skolotājus no-
drošināties savlaicīgi pret šādiem ne-
patīkamiem gadījumiem, lietojot Zoom 
piedāvātos drošības rīkus, kuri apkopoti 
materiālā “Padomi skolotājiem drošākām 
mācību stundām Zoom”. Šie rīki noderēs, 
lai ātri reaģētu un nekavējoties novērstu 
iespējamos riskus, kā arī lai nodrošinātu 
drošu un netraucētu mācību stundu norisi 
tiešsaistē. 

Skolotāji aicināti iepazīties arī ar de-
talizētiem drošības iestatījumiem 
 Drossinternets.lv un CERT.LV sagatavotajā 
materiālā “Kas ir Zoom bombing? Ieteikumi 
drošākai publisku tiešsaistes sapulču vai 
mācību stundu rīkošanai”.  

Nopietnos gadījumos aicinām ziņot Zoom 
platformā, izmantojot “Report” pogu. Tā-
pat skolotājus par pareizāko rīcību šādās 
situācijās aicinām konsultēties ar Dros-
sinternets.lv Ziņojumu līniju, rakstot uz 
info@drossinternets.lv. 

Padomi skolotājiem 
drošākām mācību stundām6

Nepublicējiet pieslēgšanās saiti  
publiski internetā vai klases čata 
grupā
Zoom saiti  sūti et skolēniem caur 
skolvadības sistēmu e-klase.lv vai 
katram individuāli uz telefonu.

Aizslēdziet Zoom “istabu”, 
ti klīdz visi skolēni ir 
pieslēgušies
Lai citi  lietotāji nevarētu 
tai pieslēgti es
Ar peles kursoru spiediet uz 
Parti cipants, apakšā atrodiet 
un spiediet uz trīs punkti em 
(...) – Lock Meeti ng (Aizslēgt).

Ja sanāksmei pieslēgusies sveša 
persona, nekavējoti es to “izmeti et” ārā 
Ar peles kursoru spiediet uz Parti cipants – 
sameklējiet atti  ecīgās personas vārdu/
segvārdu, spiediet uz More - Remove

Izslēdziet kopīga un privāta čata funkciju
Lai skolēni koncentrētos stundai un izvairītos 
no nevēlama satura parādīšanās čatā
Setti  ngs - Security - Chat/Private chat - OFF

Liedziet dalībniekiem 
kopīgot (share) savu ekrānu
Iestati et, ka ti kai skolotājs 
(host) var rādīt savu ekrānu
Setti  ngs - Security - Screen 
sharing - Who Can Share - Host 
Only

Liedziet pieslēgti es Zoom 
stundai lietotājiem, kuri 
atrodas ārpus Latvijas
Setti  ngs - Security - Approve 
or block entry for users from 
specifi c countries/regions - 
Allow only users from: Latvia
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VAIFIJA INTERNETA ALFABĒTS  
IZMANTOJAMS  

PIRMSSKOLĀ UN SĀKUMSKOLĀ

Vaifija interneta alfabētu veido 33 mācību īsfilmas un atgād-
nes par katram alfabēta burtam atbilstošu vārdu, jēdzienu vai 
tēmu. Īsfilmas veidotas kā Vaifija un skolotājas Lienes sarunas, 
iepazīstot katru alfabēta burtu. 
Lai sekmētu skolēnu uztveri un prasmi strukturēt īsfilmās 
uzzināto, katrai īsfilmai ir izstrādāta atgādne. Atgādne ie-
tver galveno informāciju, bet vienlaikus arī papildina to. 
Abi materiāli ir izmantojami gan kā komplekts, gan arī 
atsevišķi.

Materiāls ietver: 
 Mācību video jeb īsfilmas bērniem;

 Atgādnes bērniem;

 Ieteikumi pedagogiem un vecākiem. 

 Darba lapa sava interneta alfabēta rakstīšanai

 Tests zināšanu pārbaudei

Izziniet un veidojiet arī savu interneta 
alfabētu kopā ar Vaifiju!
MĀCĪBU VIDEO ŠEIT > 
ATGĀDNES BĒRNIEM > 
IETEIKUMI VECĀKIEM/PEDAGOGIEM > 
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 AIZVADĪTA DROŠĀKA INTERNETA DIENA #DID2021

Dažādās Latvijas pilsētās un novados 
tika atzīmēta Drošāka interneta diena 
#DID2021 šoreiz ar pasākumiem un akti-
vitātēm tiešsaistē, kurus organizēja sko-
las, bibliotēkas, jauniešu centri un citas 
organizācijas. 
Vēlamies pateikties visiem aktīvajiem dalīb-
niekiem reģionos, kas iesaistījās #DID2021 
atzīmēšanā. Paldies par Jūsu dalību un ie-
guldījumu, lai izglītotu un veicinātu dro-
šāku interneta izmantošanu sava novada 
bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū. 

Viktorīnas dažādām 
vecuma grupām zināšanu 
pārbaudei 
9.  februārī organizētajās LIVE viktorīnās 
piecām vecuma grupām pavisam kopā 
piedalījās 310 dalībnieki, pieslēdzoties 
konkrētā laikā un sacenšoties tiešsaistē ar 
citiem dalībniekiem. 
Tāpat arī skolēni un pieaugušie visu februā-
ri varēja pildīt viktorīnas testu sev ērtā laikā 
un pārbaudīt savas zināšanas par drošību 
internetā un medijpratību. Lai arī testu jau 
ir aizpildījuši vairāk nekā 10 000 interne-
ta lietotāju, esam nodrošinājuši iespēju arī 
turpmāk to pildīt. Aicinām skolotājus, sko-
lēnus un viņu vecākus, kuri nav pildījuši 
testu, izpildīt to jebkurā sev ērtā laikā, 
izvēloties savu vecuma grupu un spiežot uz 
atbilstošās saites:

 1.-3. KLASEI 
 4.- 6. KLASEI 
 7.-.9. KLASEI 
 10.-12. KLASEI 
 PIEAUGUŠAJIEM 

Uz tikšanos nākamā gada Drošāka interneta dienā!

Foto: Rīgas Centrālā bibliotēka

Publikācija Calis.lv

Publikācija Ventspils.lv

Foto: Latgales Centrālā bibliotēka

Publikācija Ventasbalss.lv

Foto: Daugavpils pirmsskolas izglītības iestāde
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PTAC KAMPAŅA “ESI REĀLS” –  
IZVĒRTĒ, PIRMS UZTICIES INFLUENCERIM!

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 
(PTAC) 3. decembrī atklāja informatīvi 
izglītojošo kampaņu „Esi reāls!”, kuras 
mērķis ir paaugstināt sabiedrības iz-
pratni par influenceru mārketingu un 
veicināt kritisko domāšanu patērētā-
ju vidū.

PTAC ar šīs kampaņas palīdzību vēlas 
panākt, lai patērētājiem tiktu sniegta 
patiesa un skaidra informācija par pub-
likāciju, par kuru influenceris saņēmis 
materiāla rakstura labumu (samaksu, 
dāvanu u.tml.).

Influenceru sekotājiem 
noderīgi padomi:

 Kritiski izvērtē sociālajos tīklos iz-
vietoto saturu un apzinies, ka influ-
enceru ieraksti bieži vien ir tiešā 
vai netiešā veidā apmaksāti.

 Aizdomīgi, ja publikācijās vai-
rākas reizes minēts vai arī tiek 
rakstīts par kādu konkrētu produk-
tu vai pakalpojumu.

 Vai influenceris nereklamē tādus 
pakalpojumus un preces kā azart-
spēles, alkohols un cigaretes.

 Aizdomīgi, ja publikācija izska-
tās pēc reklāmas: kāda produkta 
vai pakalpojuma apraksts ir ļoti 
slavinošs.

 Aizdomīgi, ja publikācijā labi re-
dzams uzņēmuma logo, bet nav 

norādīts, ka ieraksts ir tapis kopā 
ar šo zīmolu.

 Izvērtē, vai influenceris ierakstā 
dalās ar vērtējumu par produkta 
vai pakalpojuma izmantošanu, 
vai tas tomēr ir aicinājums to 
iegādāties.

VAIRĀK PAR KAMPAŅU ŠEIT >
KAMPAŅAS VIDEO >
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VAI LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU DIGITĀLĀS 
PRASMES IR PIETIEKAMAS?

Kā liecina Eiropas Savienības (ES) Digi-
tālās ekonomikas un sabiedrības 2020. 
gada indekss (DESI), digitālās pras-
mes vismaz pamata līmenī ir vien 43% 
Latvijas iedzīvotāju, bet virs pamata 
līmeņa  — 24% valsts iedzīvotāju. Ar 
šiem rādītājiem ES valstu starpā ierin-
dojamies 5. vietā no beigām. Par to, kā 
celt digitālo prasmju līmeni tika disku-
tēts raidījumā LR1 raidījumā “Kā labāk 
dzīvot”. 

Raidījuma viesi: Drošāka interne-
ta centra vadītāja Maija Katkovska,  
CERT.LV kiberdrošības eksperts Andrejs 
Konstantinovs un Bites Korporatīvo 
un sabiedrisko attiecību vadītāja Una 
Ahuna-Ozola. 

KLAUSIES ŠEIT >

SEMINĀRS “EIROPAS DIENA NOZIEGUMOS CIETUŠAJIEM 2021”

Aicinām noskatīties  atkārtojumu video 
formātā tiešsaistes semināram “Eiropas 
diena noziegumos cietušajiem 2021”, 
kurš norisinājās š.g. 22. februārī un bija 
vērojams internetā. Semināru organizē-
ja Cietusajiem.lv un biedrība “Skalbes”. 

Pasākuma mērķis bija informēt sabied-
rību par atbalsta iespējām cietuša-
jiem un veicināt starpinstitucionālu 
sadarbību palīdzības nodrošināšanai.

Seminārā dažādu jomu eksperti, to vidū 
arī Drossinternets.lv, sniedza prezentā-
cijas septiņos tematiskajos paneļos: 

1. Vardarbība ģimenē, 
2. Kaitējuma atlīdzība/izlīgums, 
3. Cilvēktiesības, 
4. Darba vides noziegumi, 
5. Noziegumi internetā, 
6. Ekonomiskie noziegumi 
7. Personīgie un vides noziegumi.

1. DAĻAS VIDEO > 
2. DAĻAS VIDEO > 
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