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PASĀKUMU PROGRAMMA 

 

  

Norises vieta 
Pasākuma 

nosaukums 
Datums un laiks Mērķauditorija Pasākuma apraksts 

Latgales Centrālā bibliotēka 

Rīgas iela 22a 

Tālr. 65426422 

e-pasts:  

inese.vaivare@lcb.lv 

“Sociālo tīklu 

labirints” 

04.02.-08.02. 

Ar pieteikšanos! 
5.-7. klašu skolēni 

Skolēniem tiks pastāstīts par sociālo tīklu ietekmi 

uz mūsu ikdienu un to drošu lietošanu, pievēršot 

īpašu uzmanību būtiskiem pārkāpumiem un 

riskiem, ar kuriem var saskarties tīmeklī. 

LCB filiāle Bērnu bibliotēka 

“Zīlīte” 

Mihoelsa iela 58 

Tālr. 6542175 

e-pasts: 

dace.jakovele@lcb.lv 

“Drošāks 

internets sākas 

ar tevi!” 

05.02.-08.02. 

Ar pieteikšanos! 
4.-9. klašu skolēni 

Bērniem un jauniešiem tiks sniegta informācija par 

drošu interneta un sociālo tīklu lietošanu. Tiks 

piedāvāts izspēlēt erudīcijas spēli “Mobilo mānija”.  

LCB filiāle Jaunbūves 

bibliotēka 

18. novembra iela 161 

Tālr. 65438173 

e-pasts: 

svetlana.olenova@lcb.lv  

“Drošāks 

internets sākas 

ar tevi!” 

05.02.-08.02. 

Ar pieteikšanos! 
4-5. klašu skolēni 

Bibliotekāra vadībā bērni iepazīsies ar vietni 

www.drossinternets.lv, pārrunās interneta sniegtās 

iespējas un draudus, vērtēs situācijas un meklēs tām 

pareizāko rīcības variantu. Noskatoties video-

filmiņu, skolēni uzzinās, kā atpazīt cilvēku ar 

ļauniem nodomiem, ko jāatceras, publicējot 

informāciju par sevi un kur vērsties pēc palīdzības, 

ja kāds pazemo vai grib nodarīt pāri. Pasākuma 

noslēgumā skolēniem būs iespēja kopīgi formulēt 

Zelta likumus personīgo datu drošībai internetā. 
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Datums un laiks Mērķauditorija Pasākuma apraksts 

LCB filiāle Ceriņu bibliotēka 

Lauska iela 16 

Tālr. 65430660 

e-pasts: 

tatjana.zahare@lcb.lv  

“Dari digitāli!” 
09.02.  

plkst. 12.00 
3.-5. klašu skolēni 

Skolēni tiks informēti par atbildīgu interneta 

lietošanu, mācīsies apzināt virtuālās vides galvenos 

riskus un rūpēties par savu drošību internetā. 

Drošāks internets sākas ar tevi! 

LCB filiāle Gaismas bibliotēka 

Gaismas iela 9 

Tālr. 6545564 

e-pasts: 

 kristine.jasane@lcb.lv 

“Kopā par 

labāku 

internetu!” 

09.02. 

plkst. 13.00 
4.-6. klašu skolēni 

Izspēlējot īpaši sagatavotu galda spēli, skolēni 

uzzinās, kā pasargāt sevi internetā: tiks apspriesti 

interneta lietošanas paradumi, aplūkoti dažādi labas 

un sliktas prakses piemēri, kas skar privātas 

informācijas izpaušanu, paroļu drošību, labas 

uzvedības etiķeti internetā utt. 

LCB filiāle Pārdaugavas 

bibliotēka 

Komunālā iela 2 

Tālr. 65423339 

e-pasts:  

natalija.putroma@lcb.lv  

“Drošāks 

internets sākas 

ar tevi!” 

05.02.-07.02. 

Ar pieteikšanos! 
5.-7. klašu skolēni 

Skolēni tiks iepazīstināti ar vietni 

www.drossinternets.lv. Tiks piedāvāti dažādi 

saistoši uzdevumi un aktivitātes par drošību 

interneta vidē. 

LCB filiāle Piekrastes 

bibliotēka 

Aveņu iela 40 

Tālr. 65430311 

e-pasts:  

anna.oleinikova@lcb.lv  

“Esi drošs 

virtuālajā vidē!” 

05.02.-15.02. 

Ar pieteikšanos! 
5.-7. klašu skolēni 

Virtuālās ekskursijas laikā skolēni tiks informēti 

par drošības noteikumiem tīmeklī, par riskiem un 

atbildību, kā arī par iespēju ziņot par pārkāpumiem 

internetā. Pildot praktiskus uzdevumus, pusaudži 

mācīsies pareizi uzvesties e-vidē, kurā, tāpat kā 

reālajā dzīvē, ir jāievēro savi drošības noteikumi. 
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