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Ādažu vidusskolas 

Skolas padomes sēdes protokols 
Nr.4 

 

Ādažos, 2017. gada 8. maijā 

Plkst.19.00 

 

Sēdi vada: J.Grasis 

Sēdi protokolē: S.Melne 

 

Piedalās: vairāk nekā puse Skolas padomes locekļu 

Pieaicinātie: Latvijas Drošāka Interneta Centrs vadītāja Maija Katkovska 

 

Darba kārtība: 

1. Par drošību Interneta vidē (M.Katkovska); 

2. Par vecāku un skolnieku aptauju; 

3. Par gatavošanos vecāku ballītei; 

4. Dažādi. 

 

1. jautājums 

 

Latvijas Drošāka Interneta Centrs vadītāja Maija Katkovska informē vecākus 

par centra darbību ar mērķi vērst vecāku uzmanību uz bērnu un pusaudžu darbībām 

interneta vidē un ar to saistīto bērnu drošību. 

Latvijas Drošāka Interneta Centra uzdevums un darbība ir bērnu, jauniešu, 

skolotāju un vecāku informēšana un izglītošana interneta satura drošības jomā – par 

iespējamajiem riskiem un apdraudējumiem internetā (naida kurināšana, rasisms, bērnu 

pornogrāfija un pedofilija, emocionāla pazemošana internetā, personas identitātes 

zagšana un datu ļaunprātīga izmantošana, uzvedības noteikumi internetā, tīmekļa 

etiķete utt.). Latvijas Drošāka Interneta Centram var arī ziņot mājas lapā elektroniski 

par atklātajiem pārkāpumiem un nelegālu saturu internetā. Ziņojumi tiek apstrādāti 

atbilstoši LR normatīvajiem aktiem ar Valsts policijas atbalstu. Kā arī 

bērniem/jauniešiem ir iespēja ziņot par pārkāpumiem internetā un saņemt psihologa 

atbalstu un konsultāciju dažādu situāciju risināšanai. Uzticības tālruņa darbu 

nodrošina Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Uzticības tālruņa Nr.116111 

M. Katkovska vērš vecāku padomes locekļu uzmanību, ka bieži vien vecāki paši 

ir iniciatori un ir tie, kuri “nopludina” bērnu fotogrāfijas internetā pilnīgi svešiem, 

nepazīstamiem adresātiem, neapzinoties, ka līdz ar to bērna fotogrāfija ir pieejama 

neierobežotam skaitam cilvēku. LDIC veiktais eksperiments parāda, ka vecāki 

vieglprātīgi nodod informāciju par saviem bērniem, ne tikai fotogrāfijas, bet arī 

vecumu, vārdu un cita veida informāciju. 

M. Katkovska informē, ka vecākiem būtu saviem bērniem jāatgādina, ka, 

nosūtot par sevi jebkāda veida informāciju interneta vidē: 

 pazūd iespēja kontrolēt privātās informācijas izplatību; 

 pirms ilgāka laika interneta izvietots video, kas šobrīd pašam var šķist 

nepatīkams, nav tik viegli likvidējams, jo paroles ir pazaudētas un dzēst 

nepatīkamos video, par kuriem bērni vienaudžu vidū tiek arī apsmieti, 

nav vienkārši; 

 Bērniem jāskaidro, ka ne visi, kuri apskata viņu sociālos profilus, viņu 

fotogrāfijas, veiktos ierakstus, ir viņu draugi un “fani”. Ļoti iespējams 
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par jebkuru izvietoto informāciju saņemt arī kritiku, bet, vai bērni ir uz 

to gatavi? 

 Sociālajos tīklos ievietoto informāciju redz arī tie cilvēki, kuri ir bērna 

nelabvēļi. 

 

Mūsdienu tehnoloģiju iespējas ir tādā līmenī, ka ar ģeolokācijas palīdzību (GPS 

parametri) viegli var atrast jebkuru vietu, no kurienes tiek ievietots video vai foto. 

Vietnē Hashatit.com pēc atslēgas vārdiem var viegli atrast jebkuru veikto 

ierakstu. 

 

Maijas Katkovskas ieteikumi vecākiem: 

 Interesējaties, ko bērni dara interneta vidē, kādas aplikācijas un 

programmas lieto; 

 Ierobežojiet laiku, ko bērns pavada viedierīcēs; 

 Pārrunājiet ar bērnu, kādu informāciju viņš grib publicēt interneta vide 

un paskaidrojiet, ka to var redzēt un iegūt jebkurš; 

 Uzlieciet ierīcēm drošās meklēšanas režīmu meklētājprogrammās, 

ierobežoto režīmu video aplūkošanas vietnēs, privātuma iestatījumos 

sociālajos tīklos; 

 Māciet bērniem kritiski vērtēt interneta satur un lūgt pieaugušo 

palīdzību, ja bērnam šķiet, ka kaut kas nav pareizi; 

 Pastāstiet, kad un kur jāvēršas pēc palīdzības: vecāki, skolotāji, uzticības 

tālrunis (116111). 

 

Pēc M.Katkovskas prezentācijas skolas vecāku padomes locekļi diskutē par 

ierobežojumu nepieciešamību un ieviešanu skolā. 

Skolas vecāku padome nolemj nākamās padomes sēdes laikā piedāvāt balsot 

par izmaiņām skolas iekšējās kārtības noteikumos, lai ierobežotu elektronisko ierīču 

(mobilo telefonu) lietošanu skolā. 

 

2. Jautājums 

 

S.  Bukovska un E. Plūmīte prezentē sagatavoto elektronisko aptauju ar kuras 

palīdzību varētu novērtēt skolotāju darbu. Aptaujas laikā iegūtie rezultāti varētu tikt 

izmantoti arī skolas vecāku un skolotāju balē, kuras laikā apbalvotu skolotājus 

dažādās nominācijās, pateicībā par ieguldīto darbu. 

Aptauja veidota, sadalot skolēnus 3 grupās. Katrā anketā paredzēts iekļaut 9-15 

jautājumus. Anketu varēs aizpildīt interneta vidē. Anketas saites tiks izplatītas e-klasē. 

Skolas vecāku padomes locekļi tiek aicināti informēt klases vecākus par šādu anketu, 

paskaidrot vecākiem tās nepieciešamību un lūgt viņus aizpildīt anketu. 

 

3. Jautājums 

 

J.Grasis informē, ka skolas vecāku un skolotāju balle notiks 29.09.2017. Dalības 

maksa tiks pieņemta gan tajā pašā dienā, ierodoties uz pasākumu, vai arī ziedojot 

Ādažu vidusskolas atbalsta biedrībai ar norādi “Vecāki skolai rudenī”. 

Tiek plānots, ka pasākumu vadīs Elmārs, mūziku spēlēs “Rock'n'Berries” 

mūziķi. 

Tiek plānots, ka pasākuma laikā tiks atklāta arī skolas atjaunotā Observatorija. 

Skolas padomes locekļi tiek aicināti uzrunāt savu klašu vecākus un organizēt 

priekšnesumu, ar kuru uzstāties balles laikā. 

Tā pat tiek gaidīti priekšlikumi un ieteikumi balles norisei. 
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4. Dažādi jautājumi 

 

Vecāku padomes locekļi jautā par karjeras speciālista darbu un projekta norisi 

kopumā. Vecākiem radušās bažas, vai tādā veidā organizēts un realizēts, kā tas bija 

iepriekšējā mācību gadā, tas ir pietiekoši efektīvs. 

Skolas pārstāve skaidro, ka karjeras izglītības pedagogs skolā ir jauns un šogad 

tika pārņemta iepriekšējā pedagoga uzsāktais, pārņemot esošo sistēmu. Vecāku 

padomes locekļiem tiek izskaidrota projekta gaita pa etapiem, kas sākas ar sevis 

izpētes anketām, profesijas izpēti, pēc iespējas – izvēlēto profesiju ieraudzīt ēnu 

dienās. Karjeras specialists projekta norises laikā konsultēja un uzturēja saikni ar 

skolēniem, kā arī bija pieejamas individuālas konsultācijas. Skola pārstāvji atgādina, 

ka šī projekta norise ir paredzēta visa mācību gada garumā un padomās, kādā veidā 

tas varētu tikt uzraudzīts, saglabājot skolēnu uzmanību un motivāciju tajā piedalīties 

aktīvi un saņemt rezultātu. 

 

S.Jēkabsone informē, ka līdz 13. maijam skolā un kultūras centrā notiks dažādi 

skolas organizēti koncerti, kas veltīti mātes dienai. Vecāku padomes locekļi tiek 

aicināti apmeklēt arī ZZ čempionātu, kas tiek organizēts 13. maijā plkst. 15.00, kurā 

lūgums piedalīties arī vecāku komandās.  

S.Bukovska informē par pilot programmu jauniešiem par darba iespējām 

Ādažos. Sīkāk informāciju var meklēt “Ādažu jauniešiem” facebook lapā. 

 

Sēdes vadītājs informē, ka nākošā Skolas padomes sēde notiks 2017. gada 05. jūnijā 

plkst. 19.00. 

 

Sēde beidzas plkst. 21.00 

 

Sēdes vadītājs:      J.Grasis 

 

Protokoliste:       S.Melne 


