
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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEUdR-l_11NBJY2u-WNzwMr2iP-joSIk_wD4VLOPPYbZB-2g/viewform
https://twitter.com/drossinternets
https://www.facebook.com/drossinternets
https://www.youtube.com/saferinternetlv
https://www.instagram.com/drossinternetslv/


1. Konkursa uzdevums
 1.1. Konkursa dalībnieks izstāsta savu pieredzes stāstu audio, video vai teksta formātā par reālu notikumu, kuru ir piedzīvojis pats vai kāds ģimenes 

loceklis, draugs. Aicinām stāstā ietvert 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”
 1.2. Konkursā iesniedzamā stāsta apjoms: ne vairāk kā viena A4 formāta teksta lapa; līdz 5 minūšu audio vai video fails.

2. Konkursa darba/u iesniegšanas kārtība
 2.1. Konkursa darbu/us dalībnieks iesniedz elektroniski,	aizpildot	formu	un	tajā	iekopējot	saiti	uz	stāsta	audio,	video,	teksta	failu	līdz 2019. gada 

15. maijam. Formā jānorāda autora vārds, uzvārds, skola, klase, epasts un tālruņa numurs.
	 2.2.	 Viens	dalībnieks	var	iesniegt	ne vairāk kā 3 (trīs) konkursa darbus (vienā vai dažādos formātos).
 2.3. Konkursā netiek pieņemti:
	 	 •	Darbi,	kas	neatbilst	konkursa	mērķim	un	norādītajam	darba	saturam;
	 	 •	Darbi,	kas	ietver	cieņu	aizskarošus,	naidu	rosinošus,	citus	nomelnojošus	elementus;
	 	 •	Darbi,	kuros	minēti	reālu	cilvēku	vārdi,	uzvārdi	vai	pazīmes,	kas	ļauj	tos	viegli	atpazīt,	ja	attēlotais	cilvēks	nav	tam	piekritis.	Iesniedzot	šādu	darbu,	 

	 jāpievieno	attēlotā	cilvēka	atļauja	un	kontaktinformācija.	

3. Darbu vērtēšana 
	 3.1.	 Konkursam	iesniegtos	darbus	vērtēs	žūrija	–	Drossinternets.lv	komanda,	kuras	pienākums	ir	izskatīt	visus	dalībnieku	iesūtītos	darbus,	noteikt	

konkursa	uzvarētājus	un	piešķirt	konkursa	balvas.	Drossinternets.lv	ir	tiesības	noraidīt	un	neizskatīt	darbus,	kas	ietver	nolikuma	2.3.	punktā	minēto.	
Tāpat	Drossinternets.lv,	nepieciešamības	gadījumā,	ir	tiesības	piešķirt	papildus	balvas.

	 3.2.	 Konkursa	darbu	vērtēšanas	kritēriji	(par	katru	tiek	piešķirti	no	0	līdz	5	punktiem):	
	 	 •	izvēlētā	notikuma	(notikums,	kas	attēlots	stāstā)	oriģinalitāte,	aktualitāte,	nozīmība;
	 	 •	izvēlētā	notikuma	atbilstība	kādai	no	dotajām	frāzēm	(skatīt	nolikuma	1.1.	punktu),	frāzes	veiksmīga	integrācija	stāstā;
	 	 •	izstāstītā	stāsta	mākslinieciskā	un	valodiskā	kvalitāte;
	 	 •	autora	prasme	skaidri	izteikt,	nodot	savu	ideju,	vēstījumu.
Žūrijai	ir	tiesības	katram	autoram	piešķirt	līdz	5	(pieciem)	papildus	punktiem	(ārpus	kritērijos	minētā),	savu	vērtējumu	pamatojot.	

4. Konkursa uzvarētāji un balvas
	 4.1.	 Tiks	apbalvoti	5	(pieci)	lielāko	punktu	skaitu	ieguvušo	stāstu	autori.	Līdz 2019. gada 24. maijam konkursa organizators sazināsies ar 

uzvarētājiem,	kā	arī	publicēs	informāciju	par	uzvarētājiem	mājaslapā	www.drossinternets.lv.	
 4.2. Konkursa 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	veikalā	50	Eur	vērtībā.

5. Iesniegto stāstu lietošanas tiesības
	 5.1.	 Konkursa	dalībnieks,	iesniedzot	darbu	konkursā,	piekrīt,	ka	Latvijas	Drošāka	interneta	centrs	var	izmantot	konkursam	iesūtītos	stāstus	vai	to	daļas	

izglītojošu,	informatīvu,	mācību	un	metodisko	materiālu	saturā,	iepriekš	saskaņojot	to	ar	autoru,	bet	neizmaksājot	nekādu	atlīdzību.	Visos	darbu	
izmantošanas	gadījumos	ar	autoru	tiks	saskaņots,	vai	viņš	vēlas,	ka	viņa	vārds	tiek	norādīts.

	 5.2.	 Iesniedzot	darbu,	autors	piekrīt,	ka	pirms	darba	publiskas	izmantošanas	var	tikt	veikta	stāsta	rediģēšana	(atbilstība	latviešu	valodas	pareizrakstības	
normām u.c.).

Stāstu konkurss 7.–12. klašu skolēniem 

“Ja nebūtu iNterNeta, nekas tĀds nebūtu noticis!”

NOTEIKUMI

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

https://twitter.com/drossinternets
https://www.facebook.com/drossinternets
https://www.youtube.com/saferinternetlv
https://www.instagram.com/drossinternetslv/

