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UT 116111 īsie videopadomi jauniešiem par drošību internetā

Īsie padomi “Tu esi tas, ko Tu dari! Arī internetā!”

Digitālo prasmju dienasgrāmata “Esmu digitālā līmenī”

Kā Latvija atzīmēja Drošāka Interneta dienu (DID2023)

EHR šova “Digitālais ES” podkāsts “Atgriezties pagātnē”

Aicinām skolēnus iepazīties ar 
 Drossinternets.lv sagatavotajiem īsa-
jiem padomiem, kas izstrādāti par se-
šām tēmām kampaņas “Tu esi tas, ko 
Tu dari! Arī internetā!” ietvaros. Pado-
mus iespējams izdrukāt un izvietot 
klasē plakātu veidā, lai diskutētu 
ar jauniešiem par aktuālajiem ris-
kiem un apdraudējumiem inter-
netā. Tāpat arī padomi noderēs, lai 
mudinātu jauniešus domāt par viņu 
aktivitātēm internetā un kā tās var ie-
tekmēt ne tikai viņu tagadni, bet arī 
nākotni.

PADOMI ŠEIT>

Kā Latvija atzīmēja 
DID2023?

Vairāk nekā  
17 000 skolēnu

ĪSIE PADOMI “TU ESI TAS, KO TU DARI! ARĪ INTERNETĀ!”

?PADOMI6
TU ESI TAS,  

KO TU DARI! 
ARĪ INTERNETĀ!

Aicinām izmantot Drossinternets.lv izstrādātos sociālās kampaņas 
“Tu esi tas, ko tu dari. Arī internetā” resursus:

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

Uzdevumi un 
ieteikumi pēc 
video sēriju 
noskatīšanās

5.-12. klasēm

video sērijas
“TU ESI TAS, KO TU DARI! 

ARĪ INTERNETĀ!”

VIDEO ŠEIT> UZDEVUMI UN IETEIKUMI ŠEIT> TESTI ŠEIT >
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DIGITĀLO PRASMJU DIENASGRĀMATA “ESMU DIGITĀLĀ LĪMENĪ”

Aicinām izmantot digitālo prasmju 
dienasgrāmatu “Esmu digitālā līmenī!”, 
kas paredzēta 10 – 15 g.v. bērniem, lai 
spertu soļus medijpratības un digitālās 
pratības pilnveidei. 

Digitālā pratība ir prasme lietot digi-
tālās tehnoloģijas un komunikācijas lī-
dzekļus, lai atrastu, izvērtētu, lietotu un 
radītu informāciju.
Aicinām skolas izmantot dienasgrā-
matā ietvertos uzdevumus, izdru-
kāt visus vai atsevišķus uzdevumus, 
kurus dot jauniešiem pildīt. Tie ir in-
tegrējami un izmantojami dažādos mā-
cību priekšmetos. Aicinām rast iespēju 
tos izmantot un iekļaut skolas mācību 
priekšmetos.

DIENASGRĀMATA ŠEIT>
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UT 116111 ĪSIE VIDEOPADOMI  
JAUNIEŠIEM 

Atzīmējot Drošāka interneta dienu, Valsts bērnu tiesī-
bu aizsardzības inspekcijas Uzticības tālrunis 116111 
publicējis un piedāvā piecus īsus videopadomus 
jauniešiem. Tie palīdzēs drošāk lietot internetu 
un tehnoloģijas. 

Video ir par šādām tēmām:

 Interneta draugi;

 Sarakste ar svešām personām;

 Vecumam neatbilstošs saturs;

 Pārmērīga aizraušanās ar viedtālruņa lietošanu;

 Izsmiešana internetā.

Atgādinām, ka Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 
116111 ir bezmaksas diennakts palīdzības dienests, 
kas piedāvā palīdzību: 

 Zvanot uz 116111 

 e-konsultācijā

 čatā

SKATIES VIDEO ŠEIT>
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EHR ŠOVA “DIGITĀLAIS ES” PODKĀSTS “ATGRIEZTIES PAGĀTNĒ”

Aicinām noskatīties EHR šova par jau-
niešiem digitālajā vidē “Digitālais ES” 
podkāstu “Atgriezties pagātnē”. Kā-
dus nospiedumus atstājam sociālajos 
tīklos un ko par tiem domājam pēc 
vairākiem gadiem? Kā paši esam ie-
tekmējušies no sociālajiem tīkliem un 

kā jūtamies, kad uz to atskatāmies? Ko 
mēs vēlētos mainīt vai darīt citādāk? 
Savā pieredzē par naidīgiem komentā-
riem, to rakstīšanu un saņemšanu, ne-
vēlamiem foto, selfijiem, ietekmēšanos 
no citiem dalās influencere Undīne, 
mūziķis, jaunietis Edgards Eduards 

Viļums un Drošsinternets.lv vadītā-
ja Maija Katkovska. Raidījums tapis 
#SIF_MAF2022 ietvaros.

Visi šova 16 podkāstu raidījumi skatāmi 
šeit >

NOSKATIES ŠEIT >

Noskaties arī šos podkāstus ar Drossinternets.lv ekspertu dalību:

“STALKINGS” “ATKAILINĀŠANĀS SOCIĀLAJOS 
TĪKLOS”

“SOCIĀLO TĪKLU NEAKTĪVA 
IZMANTOŠANA”
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KĀ LATVIJĀ ATZĪMĒJA DROŠĀKA INTERNETA DIENU #DID2023

gadi 7.februārī

Drošāka
Interneta
Diena 2023
D r o š ā k s  i n t e r n e t s  s ā k a s  a r  t e v i !

Drossinternets.lv izsaka lielu pateicību skolām, bibliotēkām, pirmsskolas iestādēm un 
citiem atbalstītājiem par piedalīšanos un ieguldījumu, izglītojot un informējot bērnus 
un jauniešus par drošību internetā. Esam ļoti gandarīti, ka aktivitātēs iesaistīti vairāk 
nekā 17 000 skolēnu.

Vairāk nekā 

17 000 skolēnu

208 sākumskolas klases 
izpildīja rēbusus

vairāk nekā 16 700 
skolēni izpildīja testu

208

16 700

Vairāk nekā 

10 000 skatījumu 
kampaņas video

10 000

Uz tikšanos Drošāka interneta dienā 
nākamgad – 2024.gada 6.februārī!

Paldies par dalību 
un atsaucību!

Piedalījās 183 skolas 
un bibliotēkas

183

7.  februārī atzīmējām Drošāka 
interneta dienu (DID2023), ku-
ras ietvaros norisinājās rekordliels 
skaits aktivitāšu visā Latvijā visu 
februāra mēnesi. Visi pasākumi tika 
reģistrēti un apkopoti DID 2023 
pasākumu kartē šeit >
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KĀ LATVIJĀ ATZĪMĒJA DROŠĀKA INTERNETA DIENU #DID2023

Alojas Ausekļa vidusskola

Alojas pilsētas bibliotēka

Balvu Centrālā bibliotēka

Krāslavas Varavīksnes 
vidusskola

Krāslavas novada centrālā bibliotēka

Latgales Centrālā 
bibliotēka

Latgales Centrālās bibliotēkas 
filiāle Jaunbūves bibliotēka

Latgales Centrālās 
bibliotēkas filiāle 
Piekrastes bibliotēka

Lībagu Sākumskola

Smiltenes novada 
bibliotēka

Staiceles pilsētas 
bibliotēka

Viļānu Bērnu un jauniešu 
centrs

Zūru pamatskolaSalaspils Sociālais Centrs

Ogres Centra pamatskola

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola

Pāles pamatskolaRīgas Juglas vidusskola

Bērvircavas bibliotēkaJ. Raiņa Daugavpils 6 pamatskolas bibliotēka

Alūksnes novada PII Sprīdītis 

Baldones sākumskola
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