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Rubeņu pamatskolā Ināra 
Kantāne strādāja jau no 1990. 
gada. Pirmos trīs gadus ir strādā-
jusi kā vēstures skolotāja, pēc tam 
krievu valodas skolotāja, kā arī 
ārpus stundu darba organizatore.

No 1993. gada Ināra bija skolas 
direktore. Šo gadu laikā viņa sevi 
ir pierādījusi kā prasmīgu vadītāju, 
organizatori, tolerantu, saprotošu 
kolēģi, kura ir pratusi apvienot 

un vadīt Rubeņu pamatskolas 
kolektīvu. Vienmēr saprotoša pret 
bērniem, pretim nākoša kolēģiem, 
iejūtīga pret skolēnu vecākiem. 

Šo gadu laikā skola ir ieguvusi 
jaunu seju - kapitāli remonti, telpu 
siltināšana, labiekārtošana.

No 2009. gada Ināra Kantāne 
bija vadītāja arī PII “Zelta sietiņš”, 
prasmīgi apvienojot divu mācību 
iestāžu darbu.
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Ināra Kantāne
1.februāris Rubeņu pamat-

skolā bija diezgan neparasta 
diena. Gan skolotāji, gan sko-
lēni bija samulsuši, jo tā bija 
mūsu ilgadējās direktores 
Ināras Kantānes pēdējā darba 
diena. Nu mūsu skolai ir jauna 
direktore – Ilona Kantāne, 
bet Ināra tik un tā būs mūsu 
direktorīte joprojām. Tā mīļi 
viņu sauca skolēni.
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Direktores vadībā tika organi-
zēti un realizēti vairāki projekti, 
kuri gan uzlabojuši skolas tēlu, 
gan nesuši skolas vārdu pasaulē.

Ir bijusi vadītāja Eiropas 
S a v i e n ī b a s  p r o g r a m m a s 

“Comenius” apakšprogrammas 
“Skolu daudzpusējās partnerī-
bas” projektam. Pateicoties šim 
projektam skolotāji un skolēni 
iepazinās ar mācību sistēmu 
Slovēnijā, Norvēģijā un Polijā. Šo 
valstu skolu pārstāvji viesojās 
Rubeņu pamatskolā, iepazinās ar 
mūsu valsts un novada kultūru 
un sadzīvi. Skolēni ieguva  jaunus 
draugus dažādās valstīs.

Par savu darbu direktore ir 
saņēmusi neskaitāmas pateicī-
bas un goda rakstus. Kā viens 

no pēdējiem ir  2018. gada  
Latvijas valsts svētkos saņem-
tais Jēkabpils novada domes 
Goda raksts par ieguldīto darbu 
Jēkabpils novada attīstībā, kā arī 
saņemtais Izglītības un Zinātnes 
ministrijas Goda raksts.

Ināras Kantānes ilggadīgais 
veikums Rubeņu pamatskolā un 
sabiedrībā ir izpelnījies pama-
totu atzinību. Mēs lepojamies, 
ka mums ir bijusi tik jauka 
direktore.
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Elza ļoti labi tika galā ar pirmo 
publisko uzstāšanos un pārlieci-
nāti norunāja izvēlētos darbus. 
Konkursā Elza ieguva pirmo 
pakāpi. Konkursam skolnieci 
sagatavoja skolotāja Elga Kukle. 
Paldies Elzai par izturību!

Izrāde bi ja interesanta. 
Pārsteidza skatuves noformējums, 
režija, mūzika, tērpi un, protams, 
arī aktieri. Te nevar izcelt tikai 
galveno varoni. Visi savas lomas 
atveidoja no sirds. Izrāde tiešām 

patīkami pārsteidza. Paldies par 
ieguldīto darbu un jaukajām 
emocijām.

Skatuves runas 
konkurss

Pepija

26. februārī Jēkabpilī 
notika skatuves runas 
konkurss, kurā piedalī-
jās 2. klases skolniece 
Elza Baltmane. Viņa runāja  
Leontīnas Apšenieces dzejoli 
„Prezidenta vēlēšanas” un 
fragmentu no Māras Cielēnas 
pasakas „Vardes vanna.”

8. martā mums bija 
iespēja noskatīties Zasas 
vidusskolas 12. klases Žetonu 
vakara izrādi „Pepija.”
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Ar to  PuMPuRS uzsāka savu 
ceļojumu apkārt Latvijai mēneša 
garumā. Iemesls - lai katrā no 
reģioniem satiktu, ieraudzītu 
vaigā, uzmundrinātu tos skolotājus 
un atbalsta personas, kuras ik die-
nas strādā ar bērniem, kuriem tiek 
identificēti priekšlaicīgi mācību 
pārtraukšanas riski! 

Konferencē piedalījās arī 
Rubeņu pamatskolas skolotājas 
Līvija Zemlicka un Elga Kukle.

Pirmā konference, zīmīgi  – 
pavasara pirmajā dienā, ko 
savā uzrunā Zemgales reģiona 
skolotājiem uzsvēra Izglītības 
kvalitātes valsts dienesta vadītāja 
Inita Juhņēviča.

Mēs katrs esam PuMPuRS. 
Mums katram ir savs laiks, lai 
uzplauktu. Dažreiz ir vajadzīgs 
vairāk, dažreiz mazāk!

PAMANI. IEKLAUSIES.
ATBALSTI.

 Katrai institūcijai ir savi mērķi, 
bet nav kopējā, kas ir balstīts uz 
jaunieša interesēm. Šiem mērķiem 
jābūt reāli izpildāmiem.

Kāda tad ir izpratne par jau-
niešu grūtībām:

• Ģimenes ietekme uz jaunieša 
attīstību;

• Individuālā neuzticība;
• Vecumposma īpatnības;
• Psiholoģiskās grūtības.
Savukārt skolotāju riski un grū-

tības ir
• Izdegšanas risks;
• Konservatīvisms;
• Supervīziju trūkums;
• Kompromisu meklēšana;
• Atbalsta personāla resursi;
• Noslodze;
• Izaugsmes iespējas.
Kā veidot komunikāciju ar 

vecākiem?
• Būt profesionāliem 

speciālistiem;
• Izprast vecāku grūtības;
• Būt empātiskiem;
Arī skolotāji var mācīties no 

vecākiem un adekvāti komunicēt.    

Par Jelgavas novada  pieredzi 
projektā PuMPuRS stāstīja Gunta 
Auza – Jelgavas izglītības pārval-
des priekšsēdētāja.

Katru rītu ejot uz skolu, paņem 
viena bērna fotogrāfiju un padomā, 
ko labu es varu izdarīt šodien šim 
bērnam.

Ikdienā nākas saskarties ar 
tiem skolēniem, kam nepieciešama 
palīdzība. Jelgavā PuMPuRam ir 
liela vērtība. Pašvaldībām jābūt 
gudrām, lai īstenotu projektu ilgt-
spējīgi. Esot skolā kļūstam jaunāki 
par gadu desmitiem.

Ziņojumu  par PuMPuRS 

Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas 

samazināšanai
2019. gada 1. martā 

Jelgavas 4. vidusskolā 
notika  Izglītības kvalitā-
tes valsts dienesta Eiropas 
Sociālā fonda projekta 
PuMPuRS Nr. 8.3.4.0/16/I/001 
konference  “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas samazināšanai”.
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projektu sniedza projekta 
PuMPuRS vadītāja – Inese Vilāne. 

Projekta darbība ir individuāla 
atbalsta nodrošināšana, kon-
sultācijas, atbalsta personāls, 
ekonomisks.

Izpētot individuālā atbalsta plā-
nus, lielākie riski ar mācību darbu 
un vidi saistītie.

Visgrūtāk skolēniem veicas 
matemātikā, latviešu valodā un 
angļu valodā.

Speciālistu konsultāciju snieg-
šanā pirmajā vietā ir psihologs, 
pēc tam sociālais pedagogs. Taču 
atbalstu var sniegt arī skolotājs 
pats uz vietas esot.

Pumpura projekts ir kā bam-
buss, kuru laistām, kopjam, taču 
rezultāts būs tikai vēlāk. 

Lai nodrošinātu projekta darba 
ilgtspējas, skolotājiem tiek rīkoti -

• Semināri;
• Supervīzijas;
• Metodiskā atbalsta materiāli;
• Darbnīcas;
• Konferences;
• Informatīvā kampaņa;
• Kritēriji izglītības iestādes 

darbībai PMP risku mazināšanai.

Jelgavas novada pašvaldī-
bas Izglītības pārvaldes galvenā 
speciāliste izglītojamo atbalsta 
jautājumos Ilze Brakmane iepazīs-
tināja ar projekta norisi Jelgavas 
novadā.

Jelgavas novadā projekts ir 
komandas darbs, kas ir novērtēts 
skolās gan no skolēniem, gan no 
skolotājiem.

Novada skolas ir mazas, izlī-
dzas ar tiem resursiem, kas ir. 

Tikai viena iestāde nav iesaistī-
jusies projektā. Bērnu skaits ir 
pieckāršojies. Pumpurā iesaistās 
tie skolotāji, kas jau strādā sko-
lās. Tas ir papildus risks, slodzes 
palielināšana. Visvairāk notiek 
individuālās konsultācijas, atbalsta 
personāla iesaistīšana, kompensā-
cijas sabiedriskajam transportam 
un ēdināšanai.

Projekts parāda, ka katrs bērns 
ir svarīgs. Mēs cīnāmies par katru 
bērnu. Skolēni ir sapratuši, ka 
individuāli sniegtais atbalsts ir 
ļoti vērtīgs.

 Ideālists, treneris un koučs,  
RTU un Mūžizglītības institūta 
VITAE lektors Aivars Dresmanis 
iepazīstināja ar septiņām peda-
goģiskām  stratēģijām konfliktu 
risināšanā.

 Labākā cīņa ir tā, kas nav noti-
kusi. Kādreiz informācijas avoti 
bija skolotājs, avīzes, TV. Tagad 
GOOGLE, FACEBOOK, YOUTUBE 
u.c. Skolotāji konkurē ar pasau-
les tīkliem. Riskiem tiek pakļauti 
arī skolotāji, skolēni aizmūk no 
skolām.

Bērniem ir četri risku veidi:
1. Mācību risks.
2. Ģimenes risks.
3. Veselības risks.
4. Ekonomiskais risks.
Arī skolotājs  ir pakļauts  šiem 

riskiem, tikai viņš ir pieaudzis un 
pats risina konfliktus.

Bērns vēro, skolotājs palīdz tikt 
galā ar riskiem. Pumpurs  iedod  
instrumentus, lai varētu strādāt.

Pedagoga iespējas:
-pašanalīze
-sadarbības mācīšanās
-personīgā līderība

-empātiskā klausīšanās
-sports
-māksla un kultūra
-pašvadāmā mācīšanās.

Trīs gadu process, kad var 
pamest skolu. Jo ātrāk pamanī-
sim konfliktu, jo labāk. Mēs varam 
iejaukties konfliktā. Jaunieši visi 
grib būt līderi un viņu līderi ir sko-
lotāji, vecāki.

Būt kā samurajiem. Iet pa dzī-
ves ceļu un neizvilkt zobenu!

Par  vecāku un skolotāju 
sadarbību, kā atslēgu  pozitīvām 
attiecībām runāja psihologs, pus-
audžu atbalsta persona, Rīgas SOS 
ģimeņu atbalsta centra darbinieks 
– Miks Valters.

Komunikācija notiek trīs līme-
ņos – skolotājs, vecāks, jaunietis. 
Dažkārt tā nestrādā kādā līmenī.

Skolotājs bieži apjūk, jo nezina 
pie kā vērsties. Bieži komunikā-
cija notiek tikai starp skolotāju un 
vecāku.

Pēc lektoru uzstāšanās, kon-
ferences dalībnieki sadalījās pa 
darbnīcām:

• Preventīvais darbs un star-
pinstitūciju sadarbība PMP risku 
mazināšanā

• Sadarbība kā sociāla atbil-
dība  – ieguldījums ilgtspējīgā 
attīstībā

• Kā jūtas skolotājs?
• Jaunatnes iniciatīvas – vērtē-

jam projektus!
• Parunāsim!
• Skola un vecāki. Sadarbība 

kopēju mērķu sasniegšanai.
 Katrs dalībnieks  izvēlējās jau 

iepriekš sev interesējošo jomu. 
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Mēs piedalījāmies darbnīcā - Skola 
un vecāki. Sadarbība kopēju 
mērķu sasniegšanai.

Darbnīcas ietvaros diskutē-
jām  par skolotāju spēju atpazīt 
jauniešu grūtības un uzvedības 
izpausmes. Spēju saskatīt riska 
faktorus jauniešu uzvedībā, kuri 
var novest pie dažādām problēm-
situācijām. Skolotāju un atbalsta 
personāla kopējais darbs, kas 
ir vērsts uz jauniešu grūtību 

risināšanu. Skolotāju un atbalsta 
personāla sadarbība ar vecākiem, 
kā tas strādā un ko vajadzētu 
uzlabot.  Bija  iespēja piedalīties 
“Četru stūru diskusijā”, kuras laikā 
pārrunājām  dažādas reālās dzīves 
situācijas, iespējamos sadarbības 
veidus, metodes, resursu piesaisti 
un sagaidāmos rezultātus.  “Četru 
stūru diskusijas” galvenais uzsvars  
tiek likts uz kopēju sadarbību un 
kopēju mērķu sasniegšanu.

Konferences noslēgumā 
notika paneļdiskusija. Lūk dažas 
vērtības -

• Pumpurā var strādāt tikai 
īpaši cilvēki, kuri redz ar sirdi.

• Lai palīdzētu bērniem, jāie-
mācās kā to darīt. Bērni nekad 
nav problēma, viņi grib mācīties.

• Vērtīgākā lieta, ka tiek 
pamanīts katrs bērns. Ne tikai 
dzirdēt, bet arī sadzirdēt. 

Tehnikuma darbiniece Linda 
Pūdāne mums sniedza lekciju 
par profesijām, kuras saistītas ar 
būvniecību. Kā, piemēram – san-
tehniķis, dizaineris, automehāniķis, 
arhitekts, ceļu būves inženieris un 

vēl daudzas profesijas, kuras sais-
tītas ar celtniecību. Būvniecības 
tehnikumā ir  arī iespēja nodarbo-
ties ar dažādiem sporta veidiem, 
kā arī dejot tautiskās dejas. Šajā 
tehnikumā ir ļoti labi aprīkoti 

Daugavpils Būvniecības 
tehnikums

29. janvārī mums bija 
iespēja uzzināt par dažādām 
profesijām, kuras var apgūt 
Daugavpils Būvniecības 
tehnikumā. 
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kabineti ar 21. gs. tehnoloģijām. 
Būvniecības tehnikumam ir  savs 
ansamblis un erudītu klubiņš, 
tāpēc brīvajā laikā noteikti nebūs 
garlaicīgi. Skolas svarcēlāji pieda-
lās Eiropas līmeņa sacensībās un 
iegūst godalgas.

Šajā lekcijā mums tika pastās-
tīts sīkāk par profesijām un 
iespējām, ko sniedz tehnikums.

Manuprāt, šis tehnikums derēs 
visiem tiem, kuriem interesē rado-
šas darbības, kā arī matemātika, 
fizika. Ja vēlies sīkāk uzzināt par 

Daugavpils Būvniecības tehnikumu 
ielūkojies  www.dbt.lv.

7. klases skolnice
Evelīna Pavloviča 

Barikāžu atceres diena

Rubeņu pamatskolā Barikāžu 
atceres diena bija 22. janvārī. Kā 
jau ierasts, tika kurināts uguns-
kurs. Skolēni pulcējās ap to, lai 
noklausītos skolotājas Anitas 
Vērdiņas stāstījumu par 1991. 

gada 20. janvāra notikumiem. 
Viņa pati bija šo vēsturisko noti-
kumu dalībniece un īsi pastāstīja 
par pieredzēto.

Notikumi sāka risināties 
ar PSRS ultimātu Lietuvai par 
PSRS konstitūcijas atjaunošanu 
Lietuvas teritorijā, bet naktī no 
12. uz 13. janvāri padomju armija 
vardarbīgi ieņēma Viļņā tele-
vīziju, atņemot dzīvību 14 un 
ievainojot vairāk nekā simtu 
iedzīvotāju. 13. janvāra vakarā Rīgā 

sāka celt barikādes, lai aizsar-
gātu Augstākās padomes ēku, 
televīziju, Daugavas tiltus. Līdz 
16. janvārim viss bija mierīgi, līdz 
sāka aktivizēties OMON vienība. 

Katru gadu 20. janvārī 
piemin 1991. gada janvāra 
traģiskos notikumus, kad 
Latvijas tauta aizstāvēja 
savas tiesības uz neatkarīgu 
valsti.
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Apšaudē pie Vecmīlgrāvja tilta 
gāja bojā Satiksmes ministrijas 
šoferis Roberts Mūrnieks. Taču 
asiņainākie notikumi risinājās 
20. janvārī, kad OMON mēģināja 
ieņemt Iekšlietu ministrijas ēku. 
Toreiz bojā gāja pieci cilvēki, 

kuru vidū bija skolnieks Edijs 
Riekstiņš, divi iekšlietu darbinieki 
un Rīgas kinostudijas operatori 
Andris Slapiņš un Gvido Zvaigzne.

Pēc nelielā vēstures ieskata,  
uguskurā tika ceptas desiņas. 
Barikāžu atceres diena katru 

gadu notiek laukā pie ugunskura, 
un skolēniem tas patīk, jo tā var 
kaut nedaudz iejusties notikušajā.

5. klases skolniece
Signe Ārgule;

Foto - 8. klases skolniece
Diāna Zālīte

Ēnu dienas 
Rubeņu pamatskolā

Ēnu dienas mērķis ir veicināt 
skolēnu izglītības satura sasaisti 
ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem 
mērķtiecīgi plānot savu karjeru, 
izdarīt izvēli par savu nākotnes 
profesiju un atbilstoši sagatavo-
ties darba tirgum. Darba devējiem 
savukārt tā ir laba iespēja veidot 

sava uzņēmuma atpazīstamību un 
piesaistīt nākamos kolēģus.

Arī Rubeņu pamatskolas sko-
lēni piedalījās Ēnu dienās. 

6. klases skolniece Elīna K. 
ēnoja veterinārārstu. Viņa iepazi-
nās ar galvenajiem uzdevumiem, 
pienākumiem, uzzināja darba 
grafiku, kā arī to, ka darba dienas 
ilgums var būt pat 8 - 12 stundas. 
Elīna joprojām pieļauj iespēju kļūt 
par veterinārārsti, jo šī diena bija 
interesanta, neviens pienākums 
nebija garlaicīgs.

7. klases skolniece Evelīna P. 
un 8. klases skonieces Diāna Z., 
Laura M. un Ieva K. ēnot devās 

pirmskolas skolotāju. Meitenēm 
šī diena bija interesanta, jo patika 
darboties kopā ar bērniem. Lai 
strādātu šajā profesijā ir vajadzīga 
augstākā pedagoģiskā izglītība, 
bet meitenes tas nebaida. Viņas 
apsver iespēju mācīties par pirm-
skolas skolotāju.

7. klases skolnieki Armīns A. 
un Edijs Č. ēnoja automehāniķi, 
jo viņiem patīk mašīnas, braukt 
ar tām un remontēt. Zēni varēja 
vērot, kā mašīnai maina vējstiklu 
un daudz ko citu. Armīns savu 
nākotni noteikti saista ar autom-
ehāniķa profesiju.

5. klases skolnieces Kristiāna 

13. februārī, visā Latvijā 
norisinājās lielākās izglī-
tības organizācijas Junior 
Achievement Latvia (JA 
Latvia) organizētais karjeras 
izglītības pasākums skolu jau-
niešiem ĒNU DIENA.
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Č. un Signe Ā.  ēnoja grāmatvedi. 
Dienas galvenie uzdevumi bija 
pārbaudīt vai pareizi ir savadīti 
dokumenti. Mazliet garlaicīgi sķita 
rīkojumu rakstīšana. Meitenēm  
patīk šī profesija, un viņas nākotni 
vēlas saistīt ar to.

9. klases skolnieces Līga B. un 
Rēzija Ē. ēnoja jaunatnes lietu spe-
ciālisti. Vispirms viņas iepazinās 
ar šī darba specifiku, projektiem, 
kā arī pašas mēģināja izdomāt 
pasākumu jauniešiem.

7. klases skolnieki Dāvids B. un 
Ralfs K. ēnoja galdnieku. Arī viņiem 
diena pagāja interesanti un dar-
bīgi. Paši gatavoja svečturus. 

Pārējie skolēni neatrada sev 
interesējošu profesiju, ko ēnot. 
Kaut gan Ēnu dienas notiek, lai 

skolēni  varētu izzināt izvēlētās 
profesijas ikdienu un skaidrāk 
saprast, kādām ir jābūt  perso-
nīgajām kvalitātēm (zināšanām, 
prasmēm, personīgajām rakstura 
īpašībām, interesēm un karjeras 

mērķiem), lai nākotnē  varētu veik-
smīgi strādāt izvēlētajā jomā.

Tas nekas, jo ēnot varēs arī 
nākošgad. 

Elga Kukle
Foto: Kaspars Sēlis

Drošība internetā

Bet vai bērni zina, ka nav 
ieteicams publiski dalīties ar infor-
māciju, kuru kāds var izmantot 
pret Tevi pašu, piemēram, kom-
promitējošiem foto, divdomīgiem 
video, privātu informāciju u.tml., 

jo viss, kas reiz nokļuvis internetā, 
tur arī paliek.

Bērni bieži nezina vai vien-
kārši ignorē platformu izstrādātāju 
noteikto vecuma slieksni to lieto-
šanai. Lielākā daļa sociālo tīklu 
platformas paredzētas bērniem, 
kuri sasnieguši 13 gadu vecumu.

Sociālie tīkli izmaina bērnu 
uzvedību, dzīves vērtības, inte-
reses. Tie ietekmē to, ko bērns 
ģērbs, ēdīs, dzers, klausīsies, ska-
tīsies u.tml.

Diemžēl arī mūsu skolas skol-
nieki ievieto privātas bildes, video 
un personisku informāciju ar atra-
šanās vietas atzīmēm. 

Lietojot sociālos tīklus, bērnam  

jāņem vērā, ka:
• Internetā ievietots saturs nav 

izdzēšams pavisam un uz visiem 
laikiem;

• Tevi vērtēs citi interneta 
lietotāji;

• Visu, ko grasies publicēt 
internetā, redzēs tavi vecāki, 
skolotāji, draugi, paziņas, to, 
iespējams, parādīs TV vai citos 
medijos,  

• Visus tavus foto varēs noko-
pēt citas personas, lai izmantotu 
dažādiem mērķiem.

Katru dienu bērni un pus-
audži var pavadīt ļoti daudzas 
stundas, bezmērķīgi sērfojot un 

Strauji attīstoties moder-
najām tehnoloģijām un 
interneta pieejamībai, datoru 
un viedtālruņu lietošana 
bērnu un pusaudžu vidū ir 
palielinājusies, un viņi daudz 
biežāk nekā pieaugušie 
digitālajā vidē publicē infor-
māciju, nepadomājot par 
sekām, ko tā varētu izraisīt. 
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izklaidējoties internetā. Visbiežāk 
viņi savā viedtālrunī lieto dažādas 
sociālo tīklu lietotnes (aplikācijas), 
piemēram, WhatsApp, Instagram, 
Snapchat, YouTube, Facebook, 
u.c., lai sarakstītos ar draugiem, 
skatītos dažādus video, ievietotu 
attēlus un video savos sociālo tīklu 
kontos, komentētu un sekotu līdzi 
savu draugu kontos publicētajam, 
spēlētu spēles u.tml. 

Bieži vecāki var kļūt par sava 
bērna interneta atkarības veici-
nātājiem, jo bērniem no mazotnes 
tiek dotas viedierīces:

• Lai pašiem nevajadzētu dar-
boties un nebūtu jārunā ar savu 
atvasi brīžos, kad vecāki jūtas 
noguruši un grib atpūsties;

• Lai veicinātu bērna paklau-
sību – viedierīci varēs izmantot, 
ja bērns labi uzvedīsies, klausīs, 
neniķosies, izpildīs mājas darbus, 
u.tml.;

• Lai vecāks varētu netraucēti 
darīt savas lietas: apdarīt mājas 
darbus, noskatīties iemīļoto filmu 
vai raidījumu, netraucēti sarunā-
ties ar draugiem, u.tml.

Tāpat arī, bērnam uzsākot 
skolas gaitas, daudzi vecāki 

piešķir savai atvasei viedtālruni, 
nenosakot nekādus lietošanas 
noteikumus - laika kontroles un 
pieejamā satura ierobežojumus – 
bērns to izmanto, cik ilgi grib un 
kādiem mērķiem vēlas. Bērns pie 
tā visa ātri  pierod un pēc tam ir 
grūti bērnu no tā atradināt.

Dārgie vecāki, skolotāji un 
skolēni! Bieži vien sociālajos 
tīklos mēs bez  vilcināšanās  atzī-
mējam  „LIKE” (patīk), un „SHARE” 
(dalīties, koplietot) pie publicē-
tajām ziņām Facebook un citos 
sociālajos tīklos. Tomēr daudzas 
no šīm ziņām satur nepatiesu un 
maldinošu informāciju, kuru mēs 
izplatām tālāk.  DOMĀ LĪDZI, pirms 
„dalies” un izplati ziņas tālāk, kuras 
redzēs tavi draugi un paziņas, vis-
pirms kārtīgi izlasi pats, pārbaudi 
un kritiski izvērtē tajās iekļauto 
informāciju!

Gluži tāpat kā staigājot mēs 
atstājam pēdu nospiedumus 
zemē, tā arī atstājam „pēdu 
nospiedumus” internetā. Pēc tiem 
apkārtējie spriedīs par mums un 
mūsu uzskatiem. Ar vienu nepa-
reizu soli, tu vari sabojāt visu savu 

ceļu. Modernās tehnoloģijas mums 
liek saprast, ka internetvide  ir 
mūsu virtuālā dzīve. Tai ir jāsakrīt 
ar mūsu reālo, publisko dzīvi. 

Domā pirms r īkoj ies! 
Vienmēr! Tāpēc lūdzu nākam-
reiz, kad lietosi internetu centies 
ievērot šos noteikumus:

• Nesaki otram internetā  to, ko 
nevari pateikt sejā!

• Domā, pirms publicē inter-
netā. Internets kļūdas nepiedod!

• Domā, ar ko dalies internetā. 
Izvērtē, pirms spied “like”, “share”!

• Pārbaudi, pirms uzticies inter-
netā redzētajam, lasītajam!

• Neizpaud pārāk privātu 
informāciju!

• Izvairies tikties ar personu no 
interneta, kuru dzīvē nekad neesi 
saticis!

 • Veido drošas paroles, glabā 
tās drošā vietā un atceries tās!

• Lieto drošības un privātuma 
iestatījumus!

• Esi jauks internetā, cieni citus!
• Ziņo, ja tevi vai kādu citu aiz-

vaino internetā! Zvani 116111!

Informācija  no
www.drossinternets.lv

Avīzi sagatavoja skolotāja Elga Kukle un maketēja Solvita Kukle


