
Datu valsts inspekcijas  
konkurss “Dati ir vērtība – sargā tos!” 

 
2020. gada 15. janvārī Datu valsts inspekcija izsludināja konkursu “Dati ir vērtība – sargā tos!” 

ar mērķi sniegt jauniešiem teorētiskas un praktiskas zināšanas par personas datu drošību 

digitālajā vidē. Ar skolotājas Dainas Tauriņas iniciatīvu jaunieši izveidoja komandu “Datu 

aizsardzības inspektori”, kuras sastāvā bija 12. b klases skolēni – Miks Aksels Apermanis, 

Aivija Grasa, Laura Mišela Ilsjāne, Eva Linde, Sāra Mišela Ozola un Jānis Šteinbergs. 

Konkurss tika organizēts trijās kārtās – pirmās kārtas uzdevums bija izdomāt 3 situāciju 

aprakstus, kurās nepamatoti apstrādā personu datus digitālajā vidē. Ar pirmās kārtas 

uzdevumiem komanda veiksmīgi tika galā, kā rezultātā tika virzīti konkursa otrajai kārtai - 

pusfinālam, kurš norisinātos klātienē, taču valstī iestājoties ārkārtējai situācijai, konkursa otro 

kārtu pārcēla uz 2020. gada rudeni. 

 

2020. gada 9. novembrī norisinājās otrā kārta – attālināti. Tās pirmajā daļā jauniešus sagaidīja 

informatīva lekcija, kā arī praktiski uzdevumi, kuros vajadzēja izvērtēt dažādas situācijas 

saistītas ar personīgajiem datiem. Otrajā daļā jauniešu uzdevums bija apkopot lekcijās iegūto 

informāciju, papildinot to ar esošajām zināšanām, un sacensties ar 6 komandām Kahoot testā. 

“Datu aizsardzības inspektoru” komanda testā ieguva 1. vietu, kas ļāva doties uz konkursa 

finālu.  

 

 

Finālā, kurš norisinājās 2020. gada 3. decembrī,  tikās 10 spēcīgākās komandas no dažādiem 

Latvijas reģioniem. Līdzīgi otrajai kārtai, jaunieši klausījās lekcijas, pildīja Kahoot testus, kā 

arī analizēja 10 e-pastus, kuri konkursa laikā tika izsūtīti katrai komandai un uzdevums bija 

norādītajā laikā atbildēt uz e-pastiem, iekļaujot informāciju par to, vai šādai vēstulei var 

uzticēties vai tomēr ne un, kas par to liecina. Fināla noslēgumā jauniešus sagaidīja arī muzikāls 

pārsteigums no mūziķiem ansis un Edavārdi un uzvarētāju paziņošana. Konkursā Salaspils 1. 

vidusskolas 12. b klases komanda “Datu aizsardzības inspektori” izcīnīja 2.vietu, iegūstot savā 

īpašuma planšetdatorus. Dalība konkursā deva iespēju ne tikai iegūt jaunas zināšanas, kuras 

var pielietot praksē, bet arī pozitīvas emocijas, sadarbojoties komandā. 

 

Fināla norisi var apskatīt šeit:  

https://www.youtube.com/watch?v=ccIbuEQg43Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1xTorfp

s8kgvnb6bzCrdAXS78KlviCmiDn_ng5mim4TpHpddOkUHL7pEI 
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