
Drošība internetā 
  

 
4. – 6. klase 



Nodarbībā tu uzzināsi  

• Kā internets ietekmē mūsu dzīvi? 
 

• Kas ir tīmekļa etiķete? 
 

• Kā sevi aizsargāt internetā? 
 



Jautājumi! 

• Cik bieži tu lieto internetu? 
 

• Kādam nolūkam tu parasti izmanto internetu? 

 



Internets (1) 
• Internets ir nozīmīga mūsu ikdienas sastāvdaļa.  

 
• Kā liecina pētījumi, vairāk nekā 26 procenti 9 – 10 

gadus vecu un 82 procenti 15 – 16 gadus vecu 
jauniešu Eiropā ir izveidojuši savu profilu kādā no 
sociālajiem tīkliem.  
 

 
 

Avots: www.drossinternets.lv 

 

Avots: flickr.com 

Autors: Master OSM 2011 

http://www.drossinternets.lv/page/84
https://www.flickr.com/photos/masterosm2011/6856181503/in/photolist-qxVbVy-87Fza3-7NcTzg-be7Z3c-4DmkbS-aBHAXh-7dTHsP-6gcTbT-6nVHKw-c4W4dY-8kvsXB-7y4pba-2CV8eV-59QQs5-7wMWRG-5BW33-aXBbek-2vbjsP-85yNG9-bjYuSo-54tiyU-9rb1mo-LsRGo-brRHTV-fFQuvL-5U54mK-jbCq24-8Tr2qi-aTMa4v-4bY8rQ-aFUaTv-p8gwaw-5wPS4m-fqmEX3-3bMSzr-5RsZAA-4kNMVu-pdAHXR-bxthe1-onjxyV-6mQXgU-p1k4y4-4qWka4-7cUp2c-7cUp1K-8hUVRV-a7YWJs-3EUfgw-4Xn7eg-rZeRr


• Kas ir sociālais tīkls? 
 

• Kādus sociālos tīklus tu zini? 
 

• Kādus sociālos tīklus tu lieto? 

 

Uzdevums! 



Internets (2) 
• Izmantojot internetu, mēs meklējam mācībām un 

darbam nepieciešamo informāciju, iepērkamies, 
sazināmies ar draugiem vai pavadām brīvo laiku. 
 

• Internetā mums ir pieejami sociālie tīkli, tiešsaistes 
sarunu istabas jeb tērzētavas (biežāk sauktas par 
čatiem) un forumi, īpašas sarunu programmas 
(piemēram, skype), spēles u. c. 
 
 

Avots: flickr.com 

Autors: cvrcak1 

https://www.flickr.com/photos/29320956@N03/5534343467/in/photolist-QbgLX-2WS9yD-9r3XuX-eCwfZ-5Utnao-dUoMRu-5h48hK-5UWwmH-6AExkZ-beXGj6-9uQoFb-7ABQ56-hBsbW4-9ueqBC-nyEyVq-4RLihr-9Jtboa-9ueVno-a3GjXc-63Qvnx-e1GJTS-9c5pMn-a3N65W-9YyaWa-98Z7aj-egqqmC-8JoaML-oNwZPu-87HPZf-9yWFBp-dhfCXE-6CCWXH-b5X3oP-6ojsWy-6DVuYt-e5JrhH-4w3kpx-nspxL4-9YN932-5BTjQg-7pkR67-qhc7QU-nyD7Dd-2Fwppr-4L9d99-5GxCUz-9GRQYW-8pJQ7z-3F39W-7xmeqG


Uzdevumi! 

• Vai tu kādreiz esi saskāries ar bīstamu situāciju, lietojot 
internetu? Pastāsti! 

 
• Iepazīsties ar situāciju aprakstiem un atbildi ar “piekrītu” 

vai “nepiekrītu”! Paskaidro savu atbildi! 

 



Situāciju apraksti 

• Es vienmēr pazīstu cilvēkus, ar kuriem internetā 
sarunājos. 
 

• Es parasti internetā nepazīstamiem cilvēkiem nesaku ne 
savu vārdu, ne uzvārdu, ne adresi. 
 

• Es esmu internetā jokojies un stāstījis par sevi 
nepatiesību. 
 

• Man ir nācies lasīt aizvainojošas piezīmes par citiem 
cilvēkiem internetā. 
 

• Es esmu smējies par citu cilvēku attēliem vai video 
internetā un paudis attieksmi pret tiem, rakstot savus 
komentārus. 

 



Animācijas filma 
“Masku balle” (1) 
• Noskatieties filmu un atbildiet uz jautājumiem! 

Video: youtube.com 

https://www.youtube.com/watch?v=8IY7wJJYdbA&index=11&list=PLF2h7z0L0Zxt4ebLmppFWiDrhNRQ1pc5d
https://www.youtube.com/watch?v=8IY7wJJYdbA&index=11&list=PLF2h7z0L0Zxt4ebLmppFWiDrhNRQ1pc5d


Animācijas filma 
“Masku balle” (2) 
• Vai, jūsuprāt, tas bija droši, ka zēns devās satikt 

internetā iepazīto meiteni? 
 

• Vai mēs vienmēr varam būt pārliecināti, ka zinām, ar ko 
patiesībā sarakstāmies internetā? Pamatojiet atbildes! 



Drošs internets 
Kopā ar klasesbiedriem ir iespējams noskatīties visas 20 
animācijas filmas „Aitu dzīve”:  

http://www.drossinternets.lv/page/340
http://www.drossinternets.lv/page/340
http://www.drossinternets.lv/page/340
http://www.drossinternets.lv/page/340
http://www.drossinternets.lv/page/340
http://www.drossinternets.lv/page/340
http://www.drossinternets.lv/page/340
http://www.drossinternets.lv/page/340
http://www.drossinternets.lv/page/340
http://www.drossinternets.lv/page/340
http://www.drossinternets.lv/page/340
http://www.drossinternets.lv/page/340
http://www.drossinternets.lv/page/340


Jautājums! 

• Kādi noteikumi, tavuprāt, jāievēro, darbojoties 
internetā? 

 



Tīmekļa etiķete (1) 
• Interneta vides uzvedības noteikumus mēdz saukt par 

tīmekļa etiķeti. 
 

• Iepazīsties ar interneta vietnē  sniegtajiem interneta 
lietošanas noteikumiem un paskaidro, kā tu saproti katru 
no tiem! 

 

Avots: flickr.com 

Autors: Stian Eikeland 

http://www.drossinternets.lv/page/7
https://www.flickr.com/photos/stianeikeland/3696386615/in/photolist-6CCWXH-b5X3oP-6ojsWy-6DVuYt-e5JrhH-4w3kpx-nspxL4-9YN932-5BTjQg-7pkR67-qhc7QU-nyD7Dd-2Fwppr-4L9d99-5GxCUz-9GRQYW-8pJQ7z-3F39W-7xmeqG-njcbDN-8zNhmg-dCPhFr-9dR8c5-5Gky-e4iaNi-dCWXqa-6muurH-fsByM-54QttY-dAPegg-d6hULJ-bF2a2F-c2YUWQ-4VoTTi-MzKvD-ugUJc-4DnaAE-4WQ6Mb-7YfiWy-6BKM6h-48qcwy-5Ricfg-acVyb6-c1HQys-jiiyYF-jiiyVK-tFCHV-5F1pGW-kidT-a9fNwC


Tīmekļa etiķete (2) 

• Nedari zināmu savu vārdu un adresi nepazīstamiem 
cilvēkiem! 

  
• Internetā izmantot segvārdu vai izlikties par kādu citu 

nav nekas nosodāms, kamēr tas tiek darīts bez ļauna 
nolūka! 

  
• Neaizmirsti, ka nevari droši zināt, vai cilvēks, ar kuru tu 

čato, tiešām ir tas, par ko uzdodas!  
  
• Nesaki to, ko nedomā nopietni, jo tavs sarunu biedrs var 

tevi nesaprast un var rasties nepatīkams pārpratums! 
  

 



• Neizsaki aizvainojošas piezīmes, jo tas ir pretlikumīgi! 
  
• Neapcel citus izskata dēļ, jo tas var ļoti sāpināt! 
  
• Nebiedē un nediskriminē citus – arī ne joka pēc! 
  
• Neatstum citus bez pamatota iemesla! 

 

Tīmekļa etiķete (3) 



Jautājums! 

• Vai ir vēl kāds noteikums, kas būtu jāiekļauj tīmekļa 
etiķetē? Pamato savu atbildi!  

 



Vai tu zini, ka 
• Internetā katru stundu 300 lietotāju kļūst par blēdību 

upuriem, t.i., katras 12 sekundes kāds cieš no citu 
pastrādātiem noziegumiem. 
 

• Visbiežākie interneta pārkāpumi ir saistīti ar draudu 
izteikšanu un citu cilvēku iebaidīšanu. 
 

• Interneta lietotājus ir iespējams noteikt pēc to IP adreses. 
Tu vari nelietot savu vārdu, bet tevi tik un tā iespējams 
atpazīt internetā! 
 

Avots: flickr.com 

Autors: august usw 

https://www.flickr.com/photos/127255556@N06/16599718512/in/photolist-rhRTZj-rhNZn8-qYABig-dURy11-gkmqiw-nCzfx1-4YZkT1-6ruUXE-6TeQEB-4Hsry3-mukzvg-gcFvgs-4yg2zQ-4roHGy-4uSpa5-4qahQk-4tvsXY-pS6SKT-boA4g9-4eWDuM-4qkXRS-6g2D3j-6wTr3i-6z1N62-6nuYyU-fJcPSQ-6f1tXL-k7W4LM-4pBs5i-EzWTU-6pCkV2-7TVuEx-ovQNNN-aTkU7r-gdGRNb-arru3M


Vai tu zini, ka 
• Dažādu profesiju pārstāvji (piemēram, policisti, žurnālisti 

u.c.) var izmantot internetā pieejamo informāciju par tevi, 
taviem draugiem, paziņām un vecākiem, aplūkojot tavu 
profilu sociālajos tīklos.  
 

Avots: flickr.com 

Autors: ibmphoto24 

https://www.flickr.com/photos/ibm_media/7362224090/in/photolist-cdzjJ7-axofb9-a5Rxs7-d1SG9C-pBUDN4-bS1w6t-bReikK-d1SEWW-cyntgS-d1SGDA-cynzLw-63hgYn-4ppnho-bS1w9K-6c3Msd-7HCqSW-bReihM-9YzkQ9-9YwpoT-efe44L-e1UiaV-qeYN7Q-dM7yuq-54V7mY-c88DFs-6Yq4NR-cynzCh-d1SFvw-6WUnPB-d1SGmY-61dG7V-6UYYrp-g3t14e-b6Mson-gpd9ho-g3DG9r-dZp11y-9io1nw-ecz7md-oJVhV1-5ZFR4P-66L7uS-c7EgyU-nCmEbn-hchDBb-npc7b6-55QSm-jwzhXx-5ZMqXU-62wran


Vai tu zini, ka 
• Jebkura informācija vai attēls, kuru tu ievieto internetā, ir 

pieejami arī svešiem cilvēkiem. 
 

• Noskaties video «Eiropas Parlaments un datu aizsardzība 
- Hakeris» 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=g6kJgfikhVE
https://www.youtube.com/watch?v=g6kJgfikhVE
https://www.youtube.com/watch?v=g6kJgfikhVE
https://www.youtube.com/watch?v=g6kJgfikhVE
https://www.youtube.com/watch?v=g6kJgfikhVE


Jautājumi! 

• Kā tu domā, kādu informāciju sauc par personīgu 
informāciju? 
 

• Ko tu vari darīt, lai šāda informācija internetā par tevi 
nebūtu pieejama?  
 



Personīga informācija (1) 
• Par personīgu informāciju var uzskatīt tavu vai tavu 

vecāku, draugu vārdu un uzvārdu, mājas vai e-pasta 
adresi, tavas skolas nosaukumu, informāciju par tavu 
dienas kārtību, skype lietotāja vārdu, tavu foto u. c.  

 

Avots: flickr.com 

Autors: Steven Shorrock 

https://www.flickr.com/photos/highersights/6232157788/in/photolist-auHrom-5yD1u-944cQc-48bcir-aeGpAZ-qqkKXt-829vdB-8PR3E8-Hz6p-j82Rg3-77hDwA-5NhWiG-h2TWgx-829vvz-9H5QYu-dDuQe-8FFZ97-9xvnur-atAtN-5uKVAi-sYMjf-7AdL8Q-mn4qo1-7E78Um-dnYp1x-4quDey-2KMTnS-j81ozu-faDawK-8hXf5p-efLbT4-7EyxkE-raRu6q-r97rFg-e32BKf-bSc5SR-4uQhux-829uZH-cJksmQ-cJkrNh-rJSVtu-829uuD-9D5JNx-4ntHJ5-8LfpR-qApPjN-7xJizX-8ECLmf-4Pw97D-9GXouF


• Runājot tērzētavās vai spēlējot spēles internetā, 
atceries, ka nevienam nav nepieciešama personīga 
informācija par tevi! 

Personīga informācija (2) 

Avots: flickr.com 

Autors: Tommy Ga-Ken Wan 

https://www.flickr.com/photos/tgkw/2943340159/in/photolist-r4EDRK-4hMus-iotsX-9NLr3-a3Gp6H-5u6ou8-vCeZ7-7wPvmN-MXedm-6S6kDC-dgesQZ-acTzaK-dUpuad-dUiSKi-dUiSTD-dUpukb-dUiSPD-dUpuoY-dUpumU-dUiSVz-e5JrhH-fh34QC-66zj4r-2iwvYC-dUiSSc-6BWvJx-8Gvz9G-4Frxas-66xzNy-8xn8ez-8xn8SM-smnYs-VqaFb-7nd46f-5pWwAa-6qJRxK-owgNJJ-owgNT1-oLJpv9-dsZkX6-Mm1at-7GroQ6-5JFmeG-7HQqkS-8FjfD7-yYbx7-8FyaSb-5hD9B2-5UuXjP-sKQwv


Pētījums “ES bērni tiešsaistē” 

• Laikā no 2009. līdz 2011. gadam Eiropas Savienības (ES) 
pētījumā “ES bērni tiešsaistē” piedalījās 25 valstu bērni 
un jaunieši. 

 
Aptaujā bērniem bija jāatbild: 
 
- vai viņu izveidotais profils internetā ir publiski pieejams, 
daļēji pieejams vai pieejams slēgtam lietotāju lokam;  
 

- vai viņu izveidotajā profilā ir personīga satura 
informācija – fotogrāfija, kurā skaidri saredzama viņu 
seja; uzvārds, adrese, tālruņa numurs, skola vai  
patiesais vecums. 

 



 
• Aplūko pētījuma “ES bērni tiešsaistē” rezultātus 10 

ES valstīs un pārrunā tos ar klasesbiedriem! 
 
 

Uzdevumi! 



1. Kurā no tabulā redzamajām valstīm ir lielākais/mazākais 
skaits publiski pieejamu profilu internetā? 
 

2. Cik liela daļa bērnu internetā ir ievietojuši savu adresi vai 
tālruņa numuru? 
 

3. Kurā valstī/valstīs ir vislielākais skaits bērnu, kuri ir 
nepatiesi norādījuši savu vecumu interneta profilā? Kāpēc, 
tavuprāt, bērni norāda nepatiesu vecumu? 
 

4. Par ko kopumā liecina šīs aptaujas rezultāti? 

 

Jautājums! 



Informācija, kuru bērni norāda 
savā sociālā tīkla profilā 

Valsts 

% no kopējā bērnu 

skaita, kuru profils 

ir publiski pieejams 

% no kopējā bērnu 

profilu skaita, kuros 

ir norādīta adrese 

vai tālruņa numurs 

% no kopējā bērnu 

profilu skaita, kuros 

norādīts nepareizs 

bērnu vecums 

Austrija 19 15 14 

Beļģija 27 13 21 

Bulgārija 30 10 10 

Čehija 33 20 13 

Igaunija 29 27 20 

Ungārija 54 31 2 

Itālija 34 16 20 

Lietuva 30 35 9 

Polija 37 22 3 

Lielbritānija 11 7 21 

Kopumā ES 26 14 21 



Kas tas ir par  
telefona numuru – 116111? 
a) avārijas dienesta tālrunis; 

 
b) šifrēts kods drošākai interneta lietošanai;  

 
c) starptautiskais bezmaksas bērnu un jauniešu uzticības 

tālruņa numurs;  
 

d) SOS numurs. 
 

 



• Ja tev rodas problēmas, lietojot datoru, esi drosmīgs un 
runā par to ar saviem vecākiem, skolotājiem vai arī zvani 
uz bērnu un jauniešu uzticības tālruni 116111 
speciālistiem, kuri tev var palīdzēt! 
 

• Papildu informāciju vari meklēt arī interneta vietnē 
www.drossinternets.lv! 

 

Avots: flickr.com 

Autors: Flavio Ronco 

http://www.drossinternets.lv/
http://www.drossinternets.lv/
http://www.drossinternets.lv/
http://www.drossinternets.lv/
http://www.drossinternets.lv/
https://www.flickr.com/photos/pixotropic/8196134958/in/photolist-8cMNj5-5nBszp-iBSHKF-6ox3Gt-dUAkd-9CjBEt-5UgtEA-9bKf7k-9xMc4b-4Mum6z-2aGwrx-5UbKG2-qwYwXZ-99deuh-dmkzYr-qb7G4V-dugknG-dugusA-4H3sEJ-eDKsbi-aotvHo-dUKvti-ggt3DM-LnKi1-paaZzs-aC22hd-5m9RDG-q9BbWZ-6wmbBW-oT8GcY-oR57z1-o3ZHkn-9n9B4g-9j2po5-jEnU5J-4xQaoy-axVqWi-nL6VHF-9iVQEM-rH5n2x-ef5eEc-9tD92D-4LjgaG-KZzVc-p94vei-7Gyaop-ogiNRd-f9bBgk-54CrxH-6qcWDv


Izvērtē savas zināšanas 

• Uzzīmē plakātu “Drošs internets” ar  svarīgākajiem 
noteikumiem, kuri jāievēro, lietojot internetu! 
 

• Pēc tam salīdzini savu plakātu ar citu klasesbiedru 
izveidotajiem un atrodi kopīgo un atšķirīgo tajos! 
 

• Izveidojiet plakātu izstādi! 
 



Nodarbībā tu uzzināji 
• Interneta vietnes uzvedības noteikumus sauc par tīmekļa 

etiķeti. 
 

• Pavadot laiku internetā, ir jācenšas sniegt iespējami 
mazāk personīgas informācijas. 
 

• Ja esi saskāries ar problēmām, lietojot internetu, pārrunā 
tās ar vecākiem, skolotājiem vai arī zvani uz bērnu un 
jauniešu uzticības tālruni 116111. 
 



Idejas temata paplašināšanai 
• Noskaties videosižetus par drošu interneta lietošanu un 

pārrunā redzēto ar klasesbiedriem!  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Iepazīstini ar savu plakātu par drošu interneta lietošanu 
arī citus savas skolas skolēnus! 
 

http://www.drossinternets.lv/page/19
http://www.drossinternets.lv/page/19


Informācijas avoti 
• Latvijas Drošāka interneta centra interaktīva interneta 

vietne 
 

• Valsts policijas mājas lapa bērniem un jauniešiem 
 

• Eiropas Komisijas Drošākas interneta programmas 
interneta vietne 
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• Rokasgrāmata skolotājiem “Drošība internetā”  
 

• Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas 
institūcijas interneta vietne  

 
• Interneta vietne par bērnu drošību internetā un pētījumu 

rezultāti 
 

• Interneta vietne – Latvija Eiropas Savienībā 

 

Informācijas avoti 
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Izdevumu finansē no valsts budžeta programmas „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības 
Padomē nodrošināšana 2015. gadā”. 

Izdevuma autors uzņemas pilnu atbildību par izdevuma saturu. Valsts kanceleja neatbild par 
to, kā var tikt izmantots izdevuma saturs. 

Mācību līdzekļa atjaunotā versija. 

Mācību līdzekļa pirmizdevums 2010. gadā veidots Vadības partnerības projekta ietvaros. 

https://eu2015.lv/lv/
http://www.mk.gov.lv/
http://europa.eu/index_lv.htm
http://www.mfa.gov.lv/
http://www.europarl.lv/

