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Šogad īpaši vēlamies aicināt piedalīties konkursā tieši skolu vai citu izglītības iestāžu bibliotēkas. 
Publiskās bibliotēkas aicinām organizēt aktivitātes kopā ar skolām, liekot akcentu uz ilglaicīgas 

sadarbības iedibināšanu.   
 

Konkurss tiek organizēts Vispasaules drošāka interneta dienas (2013. gada 5. februāris) atzīmēšanai. 
 

Radošo pasākumu konkursa mērķi ir sekojoši: 

 veicināt bibliotekāru radošo aktivitāti un profesionālo attīstību;  

 veicināt bērnu un jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu;  

 veicināt bibliotekāru izpratni par moderno tehnoloģiju lietošanu bērnu un jauniešu vidū; 

 veicināt bibliotekāru prasmes izglītot bērnus un jauniešus drošā interneta lietošanā; 

 veicināt bibliotēku apmeklētāju cieņpilnu attieksmi pret sevi un citiem interneta vidē 

 veicināt mediju iesaisti un sabiedrības informēšanu par drošību internetā, nodrošinot 

publicitāti par veiktajām aktivitātēm. 

 
Konkurss notiek no 2013. gada 8. janvāra līdz 15. martam. 

 
Piedāvātajam radošajam pasākumam jāatbilst 2013. gada Vispasaules drošāka interneta dienas 

tēmai: „Cieni sevi un citus internetā!” 
 

Konkursa sagatavošanās posms: Radošā pasākuma informatīvā apraksta gatavošana no 
2013. gada 8. janvāra līdz 25. janvārim.  

 
Pasākumam jābūt interesantam un aizraujošam. Iesakām pasākuma scenārija/apraksta gatavošanā 

iesaistīt bērnus, jauniešus un viņu skolotājus. 
 

Pasākuma informatīvais apraksts un plānotās aktivitātes jāiesniedz elektroniski līdz 

2013. gada 25. janvārim, aizpildot formu šeit: http://ej.uz/biblio_konkurss_2013  

 

Informējam, ka mājas lapā www.drossinternets.lv tiks ievietota informācija par jūsu organizēto 

pasākumu un tā norisi pēc jūsu iesniegtās informācijas par plānoto pasākumu, tāpēc, ja pēc 
informācijas iesniegšanas tiek mainīts pasākuma datums vai norises vieta, lūdzam par to informēt 

mūs vismaz 3 darba dienas iepriekš. 
Aicinām arī jūs informēt vietējos medijus par notiekošajām aktivitātēm jūsu bibliotēkā! 

 
Radošā pasākuma organizēšana bibliotēkās: no 2013. gada 1. līdz 28. februārim 

Pasākumā jāiesaista pēc iespējas vairāk novada/pašvaldības skolas vecuma bērni un jaunieši, kā arī 
viņu skolotāji. 

 
Līdz 15. martam jāiesūta atskaites par notikušajiem pasākumiem, šogad aicinām izmantot 

standarta atskaites formu, kas pieejama šeit >>> (.doc formātā) Aizpildīto atskaites formu ar 
pievienotām fotogrāfijām vai citiem materiāliem jāsūta mums elektroniski - info@drossinternets.lv. 

Atskaites formā un atsūtītā e-pasta "tēmas" lodziņā ir jānorāda bibliotēkas nosaukums!  
 

Radošo pasākumu izvērtēšana: no 2013. gada 18. marta līdz 5. aprīlim. 

 

 

http://ej.uz/biblio_konkurss_2013
http://www.drossinternets.lv/
http://www.drossinternets.lv/upload/konkurss/nosaukums_bibliotekas_atskaite.doc


Radošie pasākumi bibliotēkās tiks vērtēti atbilstoši šādiem kritērijiem: 
1) pasākuma idejas oriģinalitāte; 

2) pasākuma atbilstība tēmai; 
3) pasākuma organizēšanas prasme; 

4) pasākumu publicitātes nodrošināšana medijos; 
5) pasākuma vizuālais noformējums; 

6) pasākumā iesaistīto dalībnieku līdzdalība; 
 

Konkursa rezultātu paziņošana un labāko apbalvošana: 2013. gada 26. aprīlī (datums var tikt 

mainīts). 

 
Bibliotēkas, kuras būs visveiksmīgāk noorganizējušas pasākumus, saņems balvas no Net-Safe 

Latvia Drošāka interneta centra, Latvijas Bibliotekāru biedrības, Microsoft Latvia, Telia Latvija, 
Draugiem.lv no publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls”. 

Visas bibliotēkas (viens darbinieks no katras bibliotēkas), kuras būs piedalījušās konkursā, saņems 
apmaksātu vienas dienas atpūtu ar patīkamu izklaides programmu 2013. gada 26. aprīlī. 

 

Dažas idejas pasākumam Jūsu bibliotēkā: 

 Diskusijas, apmācības; 
 Stāstu, pieredzes apmaiņa; 

 Konkursi/ aptaujas bērniem; 
 Radošo darbu izveide (plakāts, sienas avīze, foto/ video reportāža, blogs utt.); 

 Spēles, testi; 
 Iestudējumi, teatrāli uzvedumi; 

 utt.  
 

Tātad, svarīgākie datumi ir: 

 25. janvāris: radošā pasākuma informatīvā apraksta iesniegšana 

 30. janvāris – 1. marts: radošo pasākumu organizēšana 
 15. marts: radošā pasākuma atspoguļojuma iesniegšana 

 26. aprīlis (var tikt mainīts): noslēguma pasākums, apbalvošana 
 

 

Jautājumu gadījumā, lūdzu, rakstiet uz info@drossinternets.lv 

 

Vēlam veiksmi! 

 
 

 

http://www.drossinternets.lv/
http://www.drossinternets.lv/
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/latvijas-bibliotekaru-biedriba/par-biedribu
http://www.microsoft.com/lv-lv/about/default.aspx
http://www.telia.lv/
http://www.draugiem.lv/
http://www.3td.lv/index.php/lv/par/3td/
mailto:info@drossinternets.lv

