
 

 Drošāka interneta diena 2017  

PASĀKUMU PROGRAMMA 

Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 

 
 

Norises vieta 
Pasākuma veids un 

nosaukums 
Laiks Mērķauditorija Īss pasākuma apraksts 

Latgales Centrālā 

bibliotēka 
Rīgas iela 22a 

Tālr. 65476343 

e-pasts: 

tatjana.tukane@lcb.lv 

Informācijas stunda 

“Esi drošs sociālajos 

tīklos!” 

7. februāris 7.-9. kl. skolēni 

Pasākuma laikā bērniem, 

pusaudžiem un jauniešiem būs 

iespēja uzzināt, cik droši lietot 

portālu Facebook un kas būtu jāņem 

vērā, lai pasargātu sevi un savu 

kontu. 

Bērnu bibliotēka „Zīlīte” 
Mihoelsa iela 58 

tālr. 65421750 

e-pasts: 

anna.pakere@lcb.lv 

Bibliotekārā stunda 

“Esi drošs interneta 

vidē” 

7.-9. februāris 5.-7. kl. skolēni 

Skolēniem tiks sniegta informācija 

par, to kā bērniem un jauniešiem 

droši lietot internetu un sociālos 

tīklus. 

Gaismas bibliotēka 
Gaismas iela 9 

tālr. 65455648 

e-pasts: 

kristina.komarova@lcb.lv 

Informācijas stunda 

“Vērtīgi padomi 

interneta lietošanā” 

11. februāris 4.-6. kl. skolēni 

 

Pasākuma dalībniekiem tiks sniegti 

ieteikumi, kuri var palīdzēt internetā 

justies drošāk. 

 

Piekrastes bibliotēka 
Aveņu iela 40 

tālr. 65430311 

e-pasts: 

anna.oleinikova@lcb.lv 

Informācijas stunda 

“Esi drošs interneta 

vidē!” 

2.-9. februāris 5.-7. kl. skolēni 

Virtuālas ekskursijas laikā 

skolēniem tiks stāstīts par interneta 

lietošanas iespējām bibliotēkā, kā 

arī par pārkāpumiem un atbildību 

tīmeklī. Risinot praktiskus 

uzdevumus, skolēni mācīsies 

pareizi uzvesties e-vidē. 
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 Drošāka interneta diena 2017  

PASĀKUMU PROGRAMMA 

Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 

 

Norises vieta 
Pasākuma veids un 

nosaukums 
Laiks Mērķauditorija Īss pasākuma apraksts 

Ceriņu bibliotēka 
Lauska iela 16 

tālr. 65430660 

e-pasts: 

tatjana.zahare@lcb.lv 

“Esi drošs e-vidē!” 
4. februāris  

plkst. 12.00 
4.-6. kl. skolēni 

Skolēni uzzinās interesantus faktus 

par interneta izmantošanas 

paradumiem un iepazīsies ar droša 

interneta profila veidošanas 

ieteikumiem. 

Jaunbūves bibliotēka 
18. novembra iela 161 

tālr. 65438173 

e-pasts: 

svetlana.lapane@lcb.lv 

Informācijas stunda  

“Esi zinošs interneta 

lietošanā!” 

7.-11. februāris 4.-6. kl. skolēni 

Informācijas stundas laikā tiks 

skarti drošības jautājumi interneta 

lietošanā. 

Pārdaugavas bibliotēka 
Komunālā iela 2 

tālr. 65423339 

e-pasts: 

natalija.putroma@lcb.lv 

Informācijas stunda 

“Drošība e-vidē” 

9. februāris  

plkst. 13.25 
4. kl. skolēni 

Skolēniem tiks stāstīts par drošību 

internetā. 
10. februāris  

plkst. 11.50 
6. kl. skolēni 

 

mailto:tatjana.zahare@lcb.lv
mailto:svetlana.lapane@lcb.lv
mailto:marina.baranovska@lcb.lv

