
      

Vispasaules Drošāka interneta diena 2021 Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 

PASĀKUMU PROGRAMMA 

 

Pasākuma nosaukums 
Pasākuma norises 

vieta 
Pasākuma 

mērķauditorija 
Pasākuma norises laiks Pasākuma apraksts 

Iepriekšēja pieteikšanās un 
kontaktinformācija 

Tematisks pasākums 
“Mobils un drošs” 

Tiešsaistē  
(Microsoft Teams) 

5.-9. klašu skolēni 09.-19.02. 

Pasākuma mērķis – pilnveidot skolēnu zināšanas 

par viedierīču un lietotņu izmantošanu, par 

uzvedību tīmeklī jeb netiķeti, datu glabāšanu un 

sociālo mediju saturu. Pasākuma dalībnieki tiks 

informēti, kā pasargāt sevi un būt drošam, 

izmantojot mūsdienu piedāvātās komunikācijas 

un izklaides iespējas. 

Ar pieteikšanos: 

654 76345 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas  

sistēmbibliotekāre 

Valentīna Kezika 

valentina.kezika@lcb.lv 

Virtuāls restarts      
“Sērfo internetā un 

esi drošs” 

Tiešsaistē  
(Microsoft Teams) 

5.-9. klašu skolēni       09.-19.02. 

Pasākuma mērķis – sniegt informāciju par 

interneta un sociālo mediju drošas lietošanas 

pamatprincipiem  bērniem un jauniešiem. Viens 

no svarīgākajiem pieturpunktiem būs drošu 

paroļu veidošana un informācijas drošības 

jautājumi e-vidē. Skolēni izspēlēs erudīcijas spēli 

“Mobilo mānija”. 

Ar pieteikšanos: 

654 21750 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

filiāles  

Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” 

vadītāja 

Dace Jakovele 

dace.jakovele@lcb.lv  

mailto:valentina.kezika@lcb.lv
mailto:dace.jakovele@lcb.lv
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PASĀKUMU PROGRAMMA 

 

Pasākuma nosaukums 
Pasākuma norises 

vieta 
Pasākuma 

mērķauditorija 
Pasākuma norises laiks Pasākuma apraksts 

Iepriekšēja pieteikšanās un 
kontaktinformācija 

Tematisks pasākums 
“Drošāks internets 

sākas ar tevi!” 

Tiešsaistē 
(Microsoft Teams / 

Zoom) 
5.-7. klašu skolēni 09.-12.02. 

Pasākuma mērķis – popularizēt Latvijas Drošāka 

interneta centra tīmekļvietnes resursus 

pusaudžu vidū, informēt skolēnus par drošu 

interneta lietošanu un virtuālās vides 

galvenajiem riskiem. 

Ar pieteikšanos: 

654 38173 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

filiāles Jaunbūves bibliotēkas 

vadītāja 

Tatjana Zahare 

tatjana.zahare@lcb.lv 

Tematisks pasākums 
“Interneta labirinti” 

Tiešsaistē 
(Zoom) 

 
5.-7. klašu skolēni 09.-12.02. 

Pasākuma mērķis – pievērst skolēnu uzmanību 

riskiem, ar kuriem var saskarties interneta vidē, 

tostarp sociālajos medijos. Skolēni tiks informēti 

par drošu interneta lietošanu un iespējām, kur 

nepieciešamības gadījumā meklēt palīdzību. 

Ar pieteikšanos: 

654 55648 

 

   Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

filiāles  

Gaismas bibliotēkas vadītāja 

Egija Gribuste 

egija.gribuste@lcb.lv 

http://www.drossinternets.lv/
mailto:tatjana.zahare@lcb.lv
mailto:egija.gribuste@lcb.lv
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PASĀKUMU PROGRAMMA 

 

Pasākuma nosaukums 
Pasākuma norises 

vieta 
Pasākuma 

mērķauditorija 
Pasākuma norises laiks Pasākuma apraksts 

Iepriekšēja pieteikšanās un 
kontaktinformācija 

 

Bibliotekārā stunda 

“Izmanto internetu 

droši!” 

 

Tiešsaistē 
(Microsoft Teams) 

5.-7. klašu skolēni 09.-12.02. 

Pasākuma mērķis – sniegt informāciju par droša 

interneta lietošanu. Bibliotekārās stundas laikā 

pusaudži tiks informēti par uzvedības 

noteikumiem virtuālajā vidē, kā arī par 

iespējamiem riskiem un atbildību. Īpaša 

uzmanība tiks pievērsta drošības noteikumu 

ievērošanai sociālajos medijos un iespējai ziņot 

par pārkāpumiem internetā. 

Ar pieteikšanos: 

654 30311 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

filiāles 

Piekrastes bibliotēkas vadītāja 

Anna Oļeiņikova 

anna.oleinikova@lcb.lv 

Bibliotekārā stunda 
“Drošāks internets 

sākas ar tevi!” 

Tiešsaistē 
(Microsoft Teams / 

Zoom) 
5.-7. klašu skolēni 09.-12.02. 

Pasākuma mērķis – sniegt informāciju skolēniem 

par drošu interneta lietošanu. Pasākuma 

dalībnieki tiks aicināti pievērst uzmanību tam, kā 

mēs katrs rūpējamies par savu drošību internetā 

un kāda ir mūsu uzvedības kultūra virtuālajā 

vidē. 

Ar pieteikšanos: 

654 23339 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

filiāles 

Pārdaugavas bibliotēkas 

vadītāja 

Inese Lutoka 

inese.lutoka@lcb.lv  

 

 

mailto:anna.oleinikova@lcb.lv
mailto:inese.lutoka@lcb.lv

