
      

Vispasaules Drošāka interneta diena 2022. 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  
5.-9. klašu 

skolēni 
08.–25.02. 

Pasākuma mērķis – pilnveidot skolēnu 

zināšanas par viedierīču un lietotņu 

izmantošanu, uzvedību tīmeklī jeb netiķeti un 

datu glabāšanu. Diskusiju veidā dalībnieki tiks 

aicināti kritiski izvērtēt sociālo mediju saturu. 

Skolēni tiks informēti, kā pasargāt sevi un būt 

drošam, izmantojot mūsdienu piedāvātās 

komunikācijas un izklaides iespējas. 

Ar pieteikšanos:  

654 26065 

 

Kontaktpersona:  

Latgales Centrālās bibliotēkas 

Ģimenes digitālo aktivitāšu centra vadītājs 

Raivis Mileiko 

raivis.mileiko@lcb.lv  

Bibliotekārā stunda 

“Sērfo tīklā droši!” 
Tiešsaistē 

5.-9. klašu 
skolēni 

08.–25.02. 

Pasākuma mērķis – pievērst skolēnu 

uzmanību drošai interneta lietošanai. 

Pasākuma dalībnieki tiks informēti, cik svarīgi 

ir izvērtēt informāciju internetā un kāpēc plaši 

izplatītas ziņas dažādos kanālos vēl nenozīmē, 

ka tās ir patiesas vai pilnvērtīgas. Pēc 

iepazīšanās ar teorētisko daļu skolēni 

pārbaudīs savas zināšanas tiešsaistes 

mācīšanās platformā “Kahoot”. 

Ar pieteikšanos: 

654 21750 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles  

Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” vadītāja 

Dace Jakovele 

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 
“Gudrs lietotājs = 
drošība internetā” 

Tiešsaistē 
4.-6. klašu 

skolēni 
08.–25.02. 

Pasākuma laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar 

Latvijas Drošāka interneta centra 

tīmekļvietnes resursiem. Tiks runāts par 

virtuālās vides galvenajiem riskiem, kā arī 

papildus uzmanība tiks pievērsta personīgai 

drošībai internetā. 

Ar pieteikšanos: 

654 38173 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles 

Jaunbūves bibliotēkas vadītāja 

Tatjana Zahare 

tatjana.zahare@lcb.lv 

Tematisks pasākums 
“Internets tā nav 

spēle” 
Tiešsaistē  

5.-9. klašu 
skolēni 

08.–25.02. 

Pasākuma laikā tiks sniegta informācija par 

drošības ievērošanu digitālajā vidē – sava 

profila aizsardzību sociālajos medijos. 

Skolēni tiks aicināti diskutēt par sociālajos 

medijos sastopamo saturu, to kritiski 

izvērtējot.  

Pasākuma dalībniekiem būs iespēja dalīties ar 

saviem stāstiem par pieredzi interneta vidē.  

Ar pieteikšanos: 

654 30660 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles 

Ceriņu bibliotēkas vadītāja 

Inese Lutoka 

inese.lutoka@lcb.lv 

Tematisks pasākums 
“Drošība internetā” 

Tiešsaistē  
5.-7. klašu 

skolēni 
08.–25.02. 

Pasākuma laikā skolēni tiks informēti par 

uzvedības noteikumiem internetā, kā arī par 

iespējamiem riskiem un atbildību. Īpaša 

uzmanība tiks pievērsta drošības noteikumu 

ievērošanai sociālajos medijos, kā arī iespējai 

ziņot par pārkāpumiem internetā. Risinot 

praktiskus uzdevumus, pusaudži nostiprinās 

zināšanas, kā uzvesties e-vidē. 

Ar pieteikšanos: 

654 30311 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles 

Piekrastes bibliotēkas vadītāja 

Anna Oļeiņikova 

anna.oleinikova@lcb.lv 
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