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STĀSTU KONKURSS 7.-12. KLAŠU SKOLĒNIEM  
“JA NEBŪTU INTERNETA, NEKAS TĀDS NEBŪTU NOTICIS!”

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.

Drossinternets.lv aicina 7.-12. klašu skolēnus piedalīties stās-
tu konkursā “Ja nebūtu interneta, nekas TĀDS nebūtu no-
ticis!”. Konkursa mērķis ir aktualizēt sabiedrības izpratni par 
interneta vides radītajām iespējām un riskiem, gudru un dro-
šu interneta lietošanu, apkopojot jauniešu pieredzes stāstus.
Konkursa dalībnieks izstāsta savu pieredzes stāstu au-
dio, video vai teksta formātā par reālu notikumu, kuru 
ir piedzīvojis pats vai kāds ģimenes loceklis, draugs, 
iesniedzot to elektroniski līdz 2019. gada 15. maijam  
ej.uz/interneta_stasti. 

Konkursam iesniegtos darbus vērtēs Drossinternets.lv ko-
manda atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, ar kuriem varat iepa-
zīties konkursa noteikumos.
Atbilstoši konkursa noteikumiem Latvijas Drošāka interne-
ta centrs var izmantot konkursam iesūtītos stāstus vai to 
daļas izglītojošu, informatīvu, mācību un metodisko ma-
teriālu saturā, iepriekš saskaņojot to ar autoru un nepiecie-
šamības gadījumā veicot stāsta rediģēšanu vai citā veidā to 
uzlabojot.
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Stāstu konkurss 7.-12. klašu skolēniem “Ja nebūtu interneta, nekas 
TĀDS nebūtu noticis!”

Aicinām aktīvākos kļūt par Drošāka Interneta vēstnesi

ReTV raidījums “Jautā- Jums” par to, kā pasargāt bērnus 
internetā”

Bezmaksas mācību semināri pieaugušajiem

Nedomājot 
nosūtīji 

fotogrāfiju, 
kad attapies, ka 
tā nevajadzēja 

darīt – šausmās 
saķēri galvu?

publicēji 
iNterNetā foto 
vai video, par ko 
pēc tam nācās  

sarkt uN bālēt?

iepaziNies 
iNterNetā, 

bet realitātē 
cilvēks bija 
izlicies par 
to, kas nav?

Noticēji 
iNformācijai 

iNterNetā 
uN rīkojies 

muļķīgi? 

1. Video, kurā Tu: 
•	 vienkārši	to	pastāsti;
•	 radoši	atspoguļo	savu	stāstu	kā	īsfilmu.

2. Teksta veidā:
•	 uzraksti	to	brīvā	formā	word;
•	 kā	plakātu,	prezentāciju	vai	citā	formātā,	
papildinot	tekstu	ar,	piemēram,	attēliem,	
emocijzīmēm	vai	paša	zīmētām	ilustrācijām.

savu stāstu tu  
vari sūtīt kā:

3. Audio failu:
•	 vienkārši	ierunājot	savu	stāstu;
•	 emocionālā	stāstījumā,	papildinot	ar	mūziku	
un	citiem	skaņas	efektiem.

4. Citā formā –	bloga	ieraksts,	animācijas	
filmiņa,	foto	kolāža	utt.

Konkurss norisinās līdz 15. maijam

Konkursa noteikumus meklē  
www.drossinternets.lv

Iesniedz savu stāstu ej.uz/interneta_stasti

kāds tev draudēja uN 
šaNtažēja? varbūt biji 
vieNaudžu emocionālas 
pazemošaNas lieciNieks?

stāstā ietver kādu  
no šīm frāzēm:

“Ja nebūtu iNterNeta,  
nekas tĀds nebūtu noticis”

“ikvienai monētai ir divas puses”

“internets maiNīja pasauli.  
Šis notikums to pierāda”

“viens klikšķis uN...”

“mēs iepazināmies iNterNetā”

Neizlasīji 
sīkos burtus 
lapas apakšā 
uN iekūlies 
pamatīgos  
tēriņos?

Ja nebūtu iNterNeta,  
nekas tĀds  
nebūtu noticis!
Vai	esi	internetā	piedzīvojis	ko	tādu,	kas	nekad	nebūtu	noticis,	ja	nebūtu	interneta?		
Varbūt	ar	taviem	vecākiem,	vecvecākiem	vai	draugiem	ir	noticis	kāds	atgadījums?
Ja	Tev	ir	smieklīgs		vai	bēdīgs		stāsts,	kas	saistīts	ar	interneta	un	sociālo	tīklu	lietošanu,	tad	atsūti	to	mums!

Stāstu	konkurss	7.–12.	klašu	skolēniem

 lĪdz 15. maiJam    atsŪti savu stĀstu uN laimĒ 100 eur vai 50 eur   dĀvaNu karti!

Twitter.com/drossinternets Facebook.com/drossinternets YouTube.com/saferinternetlv Instagram.com/drossinternetslv

Skolēniem ir iespēja iegūt vērtīgas 
balvas:
• 1. vietas ieguvējam dāvanu karte elektrotehnikas veikalā 

100 Eur vērtībā; 
• 2. vietas ieguvējam dāvanu karte elektrotehnikas veikalā 

75 Eur vērtībā; 
• 3. – 5. vietas ieguvējiem dāvanu karte elektrotehnikas vei-

kalā 50 Eur vērtībā.

!!! Aicinām skolas un bibliotēkas konkursa afišu izdrukāt 
un izvietot informācijas stendos, kā arī aicināt skolēnus 
piedalīties konkursā. 

KONKURSA AFIŠA UN NOTEIKUMI ŠEIT >

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
http://www.ej.uz/interneta_stasti
https://drossinternets.lv/uploads/Jaunumi/files/Interneta_stastu_konkurss.pdf
https://drossinternets.lv/uploads/Jaunumi/files/Interneta_stastu_konkurss.pdf
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KĻŪSTI PAR DROŠĀKA INTERNETA VĒSTNESI!

Lai efektīvāk izglītotu un informētu reģionos dzīvojošos bērnus, vecākus un 
skolotājus par drošību internetā, Latvijas Drošāka interneta centrs kopš 2017.
gada augusta īsteno Drošāka interneta vēstnešu programmu, kuras ietvaros 
jau šobrīd aktīvi darbojas Drošāka interneta vēstneši visā Latvijā. Izsakām lielu 
pateicību programmas dalībniekiem un īpašs prieks par vēstnešu sasniegtajiem 
rezultātiem: kopā izglītotas 14 205 personas – no tām 972 vecāki, 1 239 peda-
gogi un 11 994 bērni.

Aicinām jaunus dalībniekus pievienoties brīvprātīgo vēstnešu komandai, 
aizpildot pieteikuma anketu līdz š. g. 25. maijam.

Īpaši aicinām pieteikties dalībniekus no: 
• Kurzemes reģiona – Liepāja, Ventspils, Kuldīga, Talsi, Aizpute; 
• Vidzemes reģiona – Smiltene, Valmiera, Cēsis, Alūksne, Gulbene, Madona; 
• Zemgale – Bauska, Dobele, Aizkraukle, Jēkabpils.
Drossinternets.lv izvērtēs saņemtos pieteikumus un atlasīs dalībniekus, kurus uz-
aicinās uz bezmaksas Drošāka interneta vēstnešu apmācībām par drošību inter-
netā un medijpratību, kuras notiks š. g. 21.-22. augustā. 

Priekšroka tiks dota tiem kandidātiem, 
kuri nāk no reģioniem, kuros šobrīd 
nav aktīva brīvprātīgo Drošāka inter-
neta vēstnešu pārstāvība un tiem, kuri 
līdz šim jau organizējuši dažādas akti-
vitātes bērniem par šo tēmu.
PIETEIKTIES ŠEIT >

Atkarībā no mērķauditorijas vēstneša 
(lektora) uzdevums būs savu iespēju 
robežās izglītot sava novada bērnus, 
vecākus un pedagogus, sniedzot infor-
māciju par riskiem un apdraudējumiem 
internetā. Drossinternets.lv sniegs at-
balstu vēstnešiem gan ar izglītojošiem 
materiāliem, gan informējot par jaunā-
kajām tendencēm bērniem un jaunie-
šiem lietojot modernās tehnoloģijas.

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/di-vestnesis
https://drossinternets.lv/lv/info/di-vestnesis
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Eksperti sniedza ieteikumus, kas vecā-
kiem būtu jāievēro un kādus padomus 
sniegt bērnam  – vecākiem, kuriem ir 
mazi bērni un tiem, kuriem jau ir pusau-
džu vecumā. Kādos brīžos būtu ieteicami 
kontroles rīku uzstādīšana, bet kad vaja-
dzīga saruna ar bērnu. 

Raidījumā tika runāts arī par to, cik bēr-
ni Latvijā kopumā ir zinoši par drošību 
internetā, ko viņi jau zina un kādas zinā-
šanas viņiem pietrūkst, kā arī par vecā-
ku interneta lietošanas paradumiem un 
zināšanām, kā tās var ietekmēt bērnu. 
Un, protams, kāda ir citu valstu pieredze, 
nodrošinot bērnu drošību internetā

RAIDĪJUMS ŠEIT >

Re TV RAIDĪJUMS “JAUTĀ-JUMS”  
PAR TO, KĀ PASARAGĀT BĒRNUS INTERNETĀ”

BEZMAKSAS SEMINĀRI  
PIEAUGUŠAJIEM

2019. gada aprīlī, maijā un jūnijā 
paredzētās LPMC mācības:

Droša un atbildīga interneta 
lietošana
13.05. plkst. 14.00 Preiļu 1. pamatskolā, Daugavpils 34

6.06. Jēkabpils Valsts ģimnāzijā, Rūdolfa Blaumaņa 27 

Virtuālās atkarības: cēloņi, 
izpausmes, korekcijas iespējas
17.04. un 8.05. plkst.14.00 Latvijas Pašvaldību 
mācību centrā, Rīga, Biķernieku ielā 4. 

Ja Jūs vēlaties apmeklēt kādu no semināriem, lūdzam 
rakstīt uz pieteikumi@lpmc.lv vai zvanīt pa tel. 
numuru 67551217

Latvijas Drošāka interneta centrs sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību 
mācību centru (LPMC) piedāvā pedagogiem un citiem pieaugu-
šajiem apmeklēt bezmaksas seminārus par dažādām ar interneta 
lietošanu saistītām tēmām, kuru norisi koordinē mūsu partneris 
LPMC.

Drossinternets.lv aicina noskatīties ReTV raidījuma “Jautā-Jums” ierakstu, kurā 
piedalījās Latvijas Drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska un 
Draugiem Group runas vīrs Jānis Palkavnieks. Raidījuma laikā runāts par to, 
kā vecākiem pasargāt savu bērnu internetā – kurā brīdī internets var kļūt bīs-
tams, kādās riska situācijās bērns var nonākt, par vecāku lomu, nodrošinot bēr-
na drošību. 

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.youtube.com/watch?v=aTfh2kkzpCI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aTfh2kkzpCI&feature=youtu.be
mailto:pieteikumi@lpmc.lv
http://lpmc.lv/macibas/category/bezmaksas-macibas.html

