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MĒRĶIS

Mērķis - izzināt Latvijas supervizoru informētību par informācijas tehnoloģiju izmantošanas

(kiberdrošības) riskiem un personas datu aizsardzību COVID-19 pandēmijas radītājos apstākļos.

Pētījuma jautājumi:

o Kāda ir Latvijas supervizoru informētība par informācijas tehnoloģiju izmantošanas (kiberdrošības) riskiem?

o Kāda ir Latvijas supervizoru informētība par personas datu aizsardzību?



INSTRUMENTĀRIJS

Anketa, ko viedo četras daļas:

1. sociāli demogrāfiskie rādītāji– (4 jautājumi), jautājumi par supervīzijas praksi(4 jautājumi); 

2. par supervīzijas attālināto praksi pirms COVID-19 pandēmijas (4 jautājumi);

3. par supervīzijas attālināto praksi COVID-19 pandēmijas laikā (6 jautājumi); 

4. par informācijas tehnoloģiju izmantošanas (kiberdrošības) riskiem (11 jautājumi), un personas datu 
aizsardzību (10 jautājumi).

Paneļdiskusija par informētības līmeni par informācijas tehnoloģiju izmantošanas (kiberdrošības) riskiem un personas datu aizsardzību. 



KVALITATĪVA PĒTĪJUMA DAĻA

Paneļdiskusija par informētības līmeni par informācijas tehnoloģiju izmantošanas (kiberdrošības) riskiem un 
personas datu aizsardzību. 

Paneļdiskusija tika veikta ar mērķi nodrošināt datu triangulāciju. 

Divi eksperti – supervizori ar profesionālās darbības stāžu vairāk nekā 5 gadi.  

Paneļdiskusijas analīzei tika izmantota tematiskā analīze pēc Braunas un Klārkas (Braun & Clarke, 2006) 
modeļa.

Rezultātu pārskatā tika ietvertas vinjetes no šīs diskusijas.



DALĪBNIEKI

39 supervizori un supervīzijas studenti, 5,1% (n=2) vīrieši un 94,9% (n=37) sievietes.

Respondentu vecums 45 gadi (kumulatīvi 51,3%). 

Respondentu supervīzijas prakses stāžs 4 līdz 6 gadi (kumulatīvi 71,8%). 

Respondentu bāzes izglītība – pedagoģijā  20,5% (n=8); uzņēmējdarbība un finanses 17,9% (n=7), sociālais 
darbs 17,9% (n=7) u.c. 

Paneļdiskusijā piedalījās – supervizori ar profesionālās darbības stāžu vairāk nekā 5 gadi.



IEGŪTIE DATI



IEGŪTIE DATI



IEGŪTIE DATI



IEGŪTIE DATI



IEGŪTIE DATI

Paneļdiskusijas laikā iegūtie dati

• par jēdzienu “sociālais inženierings”: “[..]tas droši vien saistīts ar sociālo tīklu 
veidošanu[..]”, 

• par pikšķerēšanu: “[..]zinu, ka tas ar drošību saistīts, kad kāds mēģina… nu lai mani 
dati nenokļūst nekur, paliek konfidenciāli[..]”. 



IEGŪTIE DATI

Paneļdiskusijas laikā iegūtie dati
“Seminārā par datu aizsardzību stāstīja par datu aizsardzību, bet tas nebija ar 
supervīziju saistīts [..]”, “[..]jā, vadlīniju tiešām nav, bet būtu labi, ka tādas būtu, 
par citu nozaru vadlīnijām es neko nezinu[..]”.



SECINĀJUMI / IETEIKUMI

• COVID-19 pandēmija aktualizēja nepieciešamību pēc attālinātās prakses. 

• Nepieciešamība pēc attalinātās prakses organizēšanas tiesiskā pamata

• Janodrošina vairāk pieejamas informācijas par tehnoloģiju izmantošanas (kiberdrošības) riskiem 

• Jauzlabo izpratne par normatīvo regulējumu datu aizsardzības jomā, jaaktualizē tas svarīgums

• Nepieciešami tālāki pētījumi šajā jomā, lai objektīvi noteiktu izmaiņas



PALDIES PAR UZMANĪBU!


