
 

 

 

Drošāka interneta diena Daugavpils publiskajās bibliotēkās 

PASĀKUMU PROGRAMMA 

 

Norises vieta 
Pasākuma 

nosaukums 
Datums un laiks Mērķauditorija Pasākuma apraksts 

Latgales Centrālā bibliotēka 

Rīgas iela 22a 

Tālr. 65476343 

e-pasts:  

aleksejs.sidorovs@lcb.lv 

Jauniešu foruma 

“Es esmu 

internetā! Es 

piedalos!” 

tiešraide 

06.02.  

plkst. 11.00-13.00 
Visi interesenti 

Foruma laikā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 

mediju eksperti un jaunieši diskutēs par jauniešu 

spēju kritiski izvērtēt informāciju, piedaloties 

internetā notiekošajās aktivitātēs, radot un daloties 

ar interneta saturu. 

Windows 

operētājsistēmas 

drošības pamati 

07.02. 

plkst. 9.40 

5. klases skolēni 

Prezentācijas gaitā tiks pastāstīts un parādīts, kā 

pasargāt savu datora operētājsistēmu no ļaundaru 

uzbrukumiem – kādi principi jāatceras, kādas 

darbības jāveic, cik bieži tas jādara. 09.02. 

plkst. 08.50 

08.02.  

plkst. 12.00 

LCB filiāle Gaismas bibliotēka 

Gaismas iela 9 

Tālr. 6545564 

e-pasts: 

 kristine.jasane@lcb.lv 

Dari virtuāli, 

domā reāli! 

10.02. 

plkst. 12.00 

 

5.-7. klašu skolēni 

 

Galda spēle par drošu interneta lietošanu. Spēles 

mērķis – apzināt iespējamos riskus internetā, kā 

arī kritiski izvērtēt internetā piedāvāto saturu. 

LCB filiāle Bērnu bibliotēka 

“Zīlīte” 

Mihoelsa iela 58 

Tālr. 6542175 

e-pasts: 

anna.pakere@lcb.lv 

Drošāks 

internets sākas 

ar tevi! 

06.02. 

plkst. 12.50 
5. klases skolēni 

Tiks diskutēts par skolēnu spēju kritiski izvērtēt 

informāciju, piedaloties internetā notiekošajās 

aktivitātēs, un piedāvātas iespējas izmantot drošas 

datu bāzes, kuras ir pieejamas bibliotēkā. 
07.02.  

plkst. 13.00 

Windows 

operētājsistēmas 

drošības pamati 

07.02. 

plkst. 13.50 
6. klases skolēni 

Prezentācijas gaitā tiks pastāstīts un parādīts, kā 

pasargāt savu datora operētājsistēmu no ļaundaru 

uzbrukumiem – kādi principi jāatceras, kādas 

darbības jāveic, cik bieži tas jādara. 
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Drošāka interneta diena Daugavpils publiskajās bibliotēkās 

PASĀKUMU PROGRAMMA 

 

Norises vieta 
Pasākuma 

nosaukums 
Datums un laiks Mērķauditorija Pasākuma apraksts 

LCB filiāle Pārdaugavas 

bibliotēka 

Komunālā iela 2 

Tālr. 65423339 

e-pasts:  

natalija.putroma@lcb.lv  

Windows 

operētājsistēmas 

drošības pamati 

06.02. 

plkst. 10.00 
6. klases skolēni 

Prezentācijas gaitā tiks pastāstīts un parādīts, kā 

pasargāt savu datora operētājsistēmu no ļaundaru 

uzbrukumiem – kādi principi jāatceras, kādas 

darbības jāveic, cik bieži tas jādara. 

LCB filiāle Ceriņu bibliotēka 

Lauska iela 16 

Tālr. 65430660 

e-pasts: 

tatjana.zahare@lcb.lv  

Drošāka 

interneta diena 

bibliotēkā 

10.02. 

plkst. 12.00 

Bērnu nodaļas 

lietotāji 

Notiks viktorīna bērnu nodaļas lietotājiem. 

Mācīsimies apzināt galvenos riskus un 

apdraudējumus virtuālajā vidē un iepazīsim 10 

padomus bērnu drošībai internetā.  

LCB filiāle Piekrastes 

bibliotēka 

Aveņu iela 40 

Tālr. 65430311 

e-pasts:  

anna.oleinikova@lcb.lv  

Drošs internets 
01.02. 

plkst. 14.10 
7. klases skolēni 

Virtuālas ekskursijas laikā skolēni tiks informēti 

par uzvedības noteikumiem internetā, iespējamiem 

riskiem un atbildību. Īpaša uzmanība tiks pievērsta 

drošības noteikumu ievērošanai sociālajos tīklos, 

kā arī iespējai ziņot par pārkāpumiem internetā. 

LCB filiāle Jaunbūves 

bibliotēka 

18. novembra iela 161 

Tālr. 65438173 

e-pasts 

svetlana.lapane@lcb.lv  

Drošāks 

internets sākas 

ar tevi! 

06.02.-09.02. 3.-5. klašu skolēni 

Bērni iepazīsies ar Net-Safe Latvia Drošāka 

interneta centra mājaslapu, diskutēs par interneta 

iespējām un draudiem, analizēs situācijas un 

meklēs tām pareizāko rīcības variantu. Skolēni 

uzzinās, kā atpazīt cilvēku ar ļauniem nodomiem, 

kas būtu jāatceras, publicējot informāciju par sevi, 

kā arī, kur vērsties pēc palīdzības, ja kāds pazemo, 

vai grib nodarīt pāri. 
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