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REĢIONĀLO LAIKRAKSTU PIELIKUMS      
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?

RUNĀ EKSPERTS

“Sevis izglītošana, spēja 
racionāli domāt kritiski, 
izvērtēt informāciju, prast 
adekvāti reaģēt uz ziņoju-
miem un komentāriem – tā 
varētu raksturot prasmīgu 
interneta lietotāju,” norāda 
informācijas tehnoloģiju pa-
sniedzējs Saldus tehnikumā 
un kiberdrošības speciālists 
RIHARDS MHITARJANS.

 Neesi lētticīgs! 
Risks ir tāds pats kā pirms 

20–30 gadiem. Tikai mainās krāp-
šanas metodes. Kamēr cilvēki 
būs lētticīgi, krāpnieki uzdar-
bosies. Riharda pieredze rāda, 
ka populārākie krāpšanas veidi 
mūsdienās ir viltus e-pasti, ko 
saņemam. Tajos parasti aicina 
iemaksāt kādu naudu apšaubā-
mā vietnē, pārskaitīt nodokļus 
vai veikt citus naudas darījumus. 
Bieži vien tēmē uz banku klien-
tiem, sūta ziņas it kā no bankas, 
bet patiesībā tiek izkrāpti svarīgi 
personas un bankas dati. 

IT speciālists ir pārliecināts, 
ka mūsdienās tehniska profilu 
vai e-pastu uzlaušana notiek reti. 
Lai cik drošas būtu paroles vai 
pati sistēma, vājais punkts vien-
mēr būs cilvēks. Var ietekmēt 
dažādi cilvēciski faktori: aizmār-
šība, slinkums un citi. Bieži vien 
krāpniekam svarīga informācija 
tiek iegūta, manipulējot ar upuri. 

R. Mhitarjans apstiprina jau 
sen zināmo: tas, kas reiz ievie-
tots internetā, reti pazūd neat-
griezeniski. “Anonimitāte inter-
netā ir mīts, tā neeksistē,” saka 
IT speciālists. Tādēļ, arī ievietojot 
attēlu sociālajā tīklā vai sūtot kā-
dam privāti,  jāapdomā divreiz. 
Ikvienai fotogrāfijai ir metadati, 
kuri sniedz informāciju, starp 
tiem var būt arī ģeolokācijas dati.

 Publicē pēc iespējas  
 mazāk informācijas  
 par sevi! 

Parādoties jaunām saziņas 
platformām, jaunieši tās steidz 

Kultūras ministrijas Mediju politikas 
nodaļas eksperte KLINTA LOČMELE

Par to, ka medijpratība ietekmē cilvēka 
lēmumus un dzīves kvalitāti, ikdienā bieži 
neaizdomājamies. Tomēr piemēri tam ir 
visapkārt, un medijpratības trūkums var radīt 
nopietnus draudus demokrātijas pastāvēšanai 
un valsts drošībai, jo tikai medijpratīga 
sabiedrība ir izturīga pret trešo valstu izplatītu 
manipulatīvu informāciju.

Viena no Latvijas sabiedrības šolaiku 
problēmām ir pārlieku lielie centieni iegūt uzmanību sociālajos tīklos, 
audzējot savos profilos sekotāju un draugu skaitu, tādējādi zaudējot 
piesardzību un palielinot risku tikt ietekmētiem ar viltus ziņu palīdzību. 
Liela daļa cilvēku uzskata, ka viltus ziņas viņus nespēj ietekmēt, jo tā ir 
acīmredzami nepatiesa informācija, taču jāņem vērā, ka tiek izmantotas 
dažādas manipulācijas tehnikas, lai tomēr notvertu cilvēka uzmanību 
un viņš uzklikšķinātu uz kādu sensacionālu virsrakstu, tā vairojot šīs 
interneta lapas īpašnieka ieņēmumus no reklāmas, kas tajā izvietota. 
Tāpat maldinoša informācija var būt izmantota dažādu versiju radīšanai 
par kādu notikumu vai cilvēku, veidojot haosu lasītāja, skatītāja vai 
klausītāja domāšanā. Vienam notikumam tiek radītas ne tikai divas, bet 
pat vairāk nekā desmit versiju. Ziņai var nenoticēt, bet neapzināti katra 
šāda informācijas filtrēšana atstāj emocionālu iespaidu. Sociālie tīkli 
ir izdevīgas platformas, ko speciāli apmācīti cilvēki izmanto ietekmes 
veidošanai, mums pat nenojaušot. Taču, ja cilvēks ir medijpratīgs, 
viņam izveidojas imunitāte pret šādu informāciju – viņš to var atpazīt, 
apzināties, ka tā nav uzticama, un tādējādi sevi pasargāt.

2017. gadā pirmo reizi Latvijā Kultūras ministrija veica divus 
pētījumus par iedzīvotāju medijpratību, tai skaitā bērnu un pusaudžu 
vidū. Vairākas riska zonas uzrādīja pētījums bērnu un pusaudžu 
auditorijā. 57% aptaujāto internetu lieto ne mazāk kā trīs stundas 
dienā. Liela daļa no internetā veiktajām aktivitātēm saistās ar izklaidi 
vai ir bezmērķīgas. 40% bērnu un pusaudžu (aptaujāti tika 1200 
respondenti vecumā no 9 līdz 16 gadiem) internetā klejo bez konkrēta 
nolūka, bieži “uzduroties” saturam, kas var ietekmēt un mainīt viņu 
vērtību izpratni, tostarp radikālā veidā. Maz laika tiek pavadīts Latvijas 
informatīvajā telpā, līdz ar to, ja notiek vēlēšanas un jaunietim nav 
izpratnes par notikumiem un to cēloņsakarībām, viņam grūti pieņemt 
pārdomātu lēmumu. 

Medijpratība ir viena no prasmēm, kas palīdz jaunietim, piemēram, 
veikt izvēli, kurā augstskolā studēt, kurai reklāmas kampaņai noticēt. 
Pētījums atklāj, ka nepietiekama ir jauniešu izpratne par viltus ziņu 
atpazīšanu, mediju biznesa darbības pamatprincipiem un to finansēšanas 
modeļiem, reklāmas lomu mediju darbībā. Intervijas ļauj secināt, ka 
jēgpilnas informācijas meklēšana un tās izvērtēšana bieži ir pavirša un 
nekritiska, jo uzziņa netiek veikta tālāk par pirmo “Google” piedāvāto lapu. 
Bērni un pusaudži neaizdomājas salīdzināt dažādas interneta vietnes un 
mājaslapas, lai saprastu, vai informācija patiešām ir patiesa.

Līdzīgu signālu dod arī pieaugušo auditorijas pētījums. Puse no 
vairāk nekā 1000 aptaujātajiem uzskata – ja kādu informāciju publicē 
vai pārraida mediji, tad tā noteikti ir patiesa. Medijus respondenti uztver 
kā pasaules spoguli, apejot kritisko domāšanu. 

Pasaulē, kur notiek cīņa ne tikai par to, kā cilvēki tērē naudu, bet 
galvenokārt par viņu prātiem, uzskatiem un vērtībām, medijpratībai ir 
ļoti svarīga loma. Medijpratība cilvēkam izveido sava veida imunitāti 
pret viltus ziņām, lai balansētu viedokli, ka sociālie un tradicionālie 
mediji vai informācija ir tikai draudi. Vien jāprot tos gudri izmantot, tad 
viss būs labi. 

? SAPRĀTĪGI
Daudzi netiek tālāk  
par gūgles pirmo lapu Anonimitāte internetā ir mīts

“Droša interneta 
lietošana katram 
sākas ar savas 
uzvedības
izvērtēšanu,” 
norāda 
Rihards Mhitarjans.

ANDREJA SERGEJEVA FOTO

izmēģināt. “Jo vairāk reģistrēja-
mies sociālajos tīklos vai izman-
tojam interneta pakalpojumus, 
jo lielāks risks ir mūsu drošībai,” 
saka Rihards. Kāda ir izplatītākā 
kļūda? Mēs bieži vien izpaužam 
internetā par sevi daudz (un 
nevajadzīgas!) informācijas. Pat 
publicēti šķietami nesvarīgi sīku-
mi, piemēram, iečekošanās (atzī-
mēšanās) atvaļinājumā Spānijā, 
dod zaglim zaļo signālu ceļotāja 
dzīvesvietas aplaupīšanai. 

Kiberdrošības speciālists uz-
sver, ka riska grupa noteikti ir 
jaunieši. Viņu vecumā gribas sevi 
parādīt. Šie interneta lietotāji, kā 
minimums, ir reģistrējušies sociā-
lajos tīklos “Instagram” un “Face-
book”, kuros izpauž citiem infor-
māciju par sevi. Viens ļoti kaitīgs 
portāls pirms gadiem bija “ask.
fm”, tur anonīmi uzdeva it kā ne-
nozīmīgus jautājumus. Lietotājs 

godprātīgi atbildēja, un pēc atbil-
dēm kā puzli varēja salikt cilvēka 
psiholoģisko portretu. Nosakot 
viņa intereses, bieži vien tika 
piedāvāti krāpnieciski darījumi. 

 Apšaubi visu  
 informāciju, ko izlasi.  
 Pārbaudi citus avotus!  

Pēdējā laika hits ir  viltus zi-
ņas. Kā stāsta Rihards, tas ir no-
pietns drauds, gan paši sev, gan 
citiem varam nodarīt būtisku 
kaitējumu. Klasisks piemērs – iz-
lasām ziņu par medikamentiem, 
kas it kā ir labi, bet patiesībā sa-
stāv no ūdens vai cukura. Ja noti-
cam, kaitējam sev finansiāli un arī 
veselībai. Ja dalāmies ar šo ziņu 
draugu lokā, nepārbaudot infor-
mācijas patiesumu, uzņemamies 
atbildību arī par citu dzīvi. 

Signe Meire

EGILS KAZAKEVIČS, politologs

	 Komunikācija	 Latvijas	 po-
litiskajā	 kultūrā	 ir	 mūžam	
mainīgs	 process.	 Agrāk	 poli-
tiskās	 kampaņas	 neatņemami	
elementi	 bija	 vides	 reklāmas,	
tiešās	 tikšanās	 ar	 vēlētājiem,	
informācija	 televīzijā,	 radio	 un	
drukātajos	medijos.	Nu	partijas	
jeb	(biežāk)	to	nolīgtie	kampaņu	organizatori	ir	sapratu-
ši,	ka	lielāku	atdevi	par	mazākām	izmaksām	iespējams	
iegūt	no	komunikācijas	sociālajos	medijos.	Iespēja	nepa-
starpināti,	interaktīvi	uzrunāt	savu	elektorātu	bija	panā-
kumu	atslēga	jaunajiem	politiskajiem	spēkiem	–	Jaunajai	
konservatīvajai	partijai	un	jo	īpaši	“KPV	LV”,	kuru	kampa-
ņu	kasēs	līdzekļu	bija	mazāk	nekā	“lielajiem”	kolēģiem.	
	 “KPV	 LV”	 panākumi	 nebūtu	 iedomājami	 bez	 Artusa	

Kaimiņa	un	Alda	Gobzema	izvērstajām	aktivitātēm	sociā-
lajos	medijos.	Video	blogu	un	straumēto	video	priekšro-
cība	pār	statiskiem	vizuāliem	kampaņas	materiāliem	vai	
montētiem	video	ir	tā,	ka	politiķis	var	veidot	personali-
zētu	saturu	un	saikni	ar	vēlētāju,	un	šī	ir	lieliska	priekš-
rocība	tiem	politiķiem,	kam	ir	labas	aktiera	dotības	vai	
vienkārši	 piemīt	 harisma.	 Ikviens	 tehnokrāts,	 karjeras	
politiķis	zaudēs	brīžos,	kad	viņu	noliks	līdzās	šāda	tipa	
personai.	Ne	velti	aizvien	vairāk	politiķu	šobrīd	mēģina	
iziet	no	komforta	zonas,	stājas	kameras	acs	priekšā	un	
izmanto	sociālos	tīklus,	lielākoties	sava	un	mazāk	parti-
jas	tēla	veidošanā.
	 Lielā	politika	un	politiskās	komunikācijas	tendences	
no	Rīgas	izstaro	uz	reģioniem,	un	iepriekšējā	pašvaldību	
vēlēšanu	ciklā	varējām	vērot,	ka	aktīva	kampaņa	sociā-
lajos	 tīklos	 vēlētājam	 ļauj	 vieglāk	 identificēt	 atšķirības	
starp	partijām.
	 Protams,	 tuvredzīgi	 būtu	 apgalvot,	 ka	 šobrīd	 paš-

valdību	vēlēšanās	var	uzvarēt	 tikai	ar	aktīvu	kampaņu	
sociālajos	medijos.	Tā	 joprojām	neveido	un	vēl	 ilgi	ne-
veidos	visu	informatīvo	telpu,	 līdz	ar	to	nepieciešamas	
tiešās	tikšanās	ar	vēlētājiem,	ko,	starp	citu,	var	izmantot	
kā	interneta	kampaņas	elementu,	un	informācijas	ievie-
tošana	klasiskajos	medijos.	Pašvaldībās	liela	daļa	vēlē-
tāju	aktīvi	nelieto	sociālos	tīklus,	līdz	ar	to	komunikācijai	
jāizmanto	 visi	 pieejamie	 kanāli.	 Šobrīd	 redzam,	 ka	 arī	
vides	aizsardzības	un	reģionālās	attīstības	ministrs	Juris	
Pūce,	komunicējot	ar	sabiedrību	tik	jūtīgā	jautājumā	kā	
novadu	reforma,	izmanto	jau	ierastās	tikšanās	ar	iedzī-
votājiem,	vienlaikus	veidojot	regulārus	videoblogus.
	 Politiķi	jau	sen	sapratuši,	ka	Latvijā,	kur	vēlētāju	maz	
uztrauc	partiju	politiskā	ideoloģija,	uzsvars	jāliek	uz	per-
sonāliju	spēju	atrast	ceļu	uz	vēlētāja	sirdi,	apejot	sma-
dzenes.	Atšķirība	vien	tā,	ka	skaistu	frizūru	TV	reklāmā	
ir	nomainījis	emocionāls,	ar	mobilo	 telefonu	straumēts	
video.

VIEDOKLIS

? SKATIES PATS

Mierīgo diskusiju 
ēra ir pagājusi

Pirms diskusijas nekad nevar zināt, cik asā formā tā izvērsīsies...
Agra Veckalniņa foto

Mainoties paaudzēm un sociālajiem 
tīkliem kļūstot par neatņemamu dzīves 
sastāvdaļu, arvien neiecietīgāka kļūst 
politiskā kultūra publiskajā telpā un 
aktualizējas jautājums par komunikāciju 
politikā. Un ne tikai valsts līmenī. To, 
ka mierīgo diskusiju ēra ir pagājusi 
arī pašvaldībās, atzīst politisko partiju 
pārstāvji.

Retorika kļuvusi asāka 
	 “Gan	valstī,	gan	pašvaldībās	retorika	ir	
kļuvusi	 asāka	un	 nereti	mazāk	konstruk-
tīva.	 Taču	 arī	 sabiedrība	 šobrīd	 pieprasa	
politiķi,	 kurš	 ir	 skarbāks,	 tiešāks,	 varbūt	
reizēm	ar	zināmu	populisma	devu.	Tāds	nu	
ir	vēlētāju	pieprasījums,	un	par	to	liecina	
vairāku	vēlēšanu	rezultāti.	Bet	attīstība	jau	
notiek	 pa	 spirāli,	 un,	 iespējams,	 pienāks	
laiks,	kad	populāra	kļūs	cita	veida	politi-
ka	un	politiskā	kultūra.	 Taču,	 lai	nonāktu	
pie	 kvalitatīviem	 lēmumiem,	 ir	 jābūt	 dis-
kusijai	 un	 viedokļu	 dažādībai,”	 uzskata	
Latvijas	 Zemnieku	 savienības	 (LZS)	Mado-
nas	 nodaļas	 vadītājs,	 Madonas	 novada	
domes	priekšsēdētājs	Agris	Lungevičs.	Viņš	
piekrīt,	 ka	 asumi,	 reizēm	 arī	 rupjības	 un	
personiskie	apvainojumi	prieku	nevienam	
nerada,	 tāpēc	 Madonas	 novada	 pašval-
dība	pirms	 trim	gadiem	pieņēmusi	 Ētikas	
kodeksu	un	izveidojusi	Ētikas	komisiju.	
	 “Daži	 emocionāli	 izteikumi	 diskusiju	
karstumā	domes	un	komiteju	sēdēs	depu-

tātiem	pasprūk,	pie	retorikas	tomēr	būtu	
jāpiedomā	 un	 jādiskutē	 bez	 personis-
kiem	 aizskārumiem,	 pārliecinot	 ar	 argu-
mentiem,	 nevis	 apvainojumiem,”	 uzskata	
A.	Lungevičs.	
	 Arī	 Madonas	 novada	 domes	 priekš-
sēdētāja	 vietnieka	 Zigfrīda	 Gora	 ieskatā	
(ievēlēts	 no	 Nacionālas	 apvienības	 (NA)	
“Visu	Latvijai	–	Tēvzemei	un	brīvībai”/LNNK	
saraksta;	darbojas	NA	Madonas	nodaļā	un	
kādu	laiku	to	ir	vadījis)	demokrātijas	aps-
tākļos	 politiķu	 savstarpējā	 komunikācijā	
dominē	diskusija.	
	 “Neraugoties	 –	 vai	 tās	 ir	 debates	 vai	
polemika,	diskusijas	augstākais	mērķis	 ir	
izdibināt	patiesību.	Lai	 to	 īstenotu,	politi-
ķiem	 jābūt	 gan	 īsteniem	 intelektuāļiem,	
gan	apveltītiem	ar	augstiem	morāles	prin-
cipiem.	 Diemžēl	 Latvijas	 politikas	 kultūrā	
tas	 nav	bieži	 vērojams.	 Šodien	politiska-
jā	komunikācijā	izmanto	diskusijas	formu	
“pretinieka	pārliecināšana”,	kas	izpaužas	
vājāka	 par	 sevi	 oponenta	 (vai	 svārstīga	
vēlētāja)	 izvēlē,	 lai	 pārliecināšanas	 azar-
tā	varētu	atļauties	izmantot	pārspīlējumus	
un	to	subjektīvos	sofismus.	Tāpat	 tiek	 iz-
mantota	 diskusijas	 forma	 “uzvaras	 dēļ”,	
kad	tiek	izvirzīts	mērķis	uzvarēt	oponentu	
ar	 jebkuriem	 līdzekļiem,	 arī	 negodīgiem.	
Abas	minētās	diskusiju	formas	pilnā	mērā	
tiek	 praktizētas	 priekšvēlēšanu	 laikā,	 lai	
sasniegtu	 mērķi	 –	 iegūt	 politisko	 varu.	 
Nevaru	 nepieminēt	 arī	 diskusiju	 formu	
“strīda	 dēļ”,	 kuru	 bieži	 pielieto	 politiķi,	

kas	 zaudējuši	 vēlēšanās,”	 novērojumos	
dalās	Z.	Gora.

Svarīgs ir diskusijas 
rezultāts 
	 Savukārt	Madonas	novada	domes	de-
putāts	 Andrejs	 Ceļapīters	 (darbojas	 par-
tijas	 “Jaunā	 Vienotība”	 Madonas	 nodaļā)	
uzskata,	ka	nav	tik	ļoti	svarīgas	deputātu	
uzrunas,	diskusijas	forma,	kā	rezultāts.	
	 “Labas	 diskusijas	 rezultāts	 ir	 kvalita-
tīvs	 lēmums,	 kura	 pieņemšanas	 procesā	
tiek	vērtēti	visdažādākie	viedokļi	neatka-
rīgi	no	tā,	kurš	lēmumprojekta	apsprieša-
nā	iesaistītais	 ir	paudis	priekšlikumus	vai	
kritiku.	Agrāk,	vadot	pašvaldību,	vienmēr	
centos	 to	 ievērot,	 neuzturēt	 pozīcijas	 un	
opozīcijas	 attiecību	 formātu	 domes	 dar-
bā.	Visiem	domē	ievēlētajiem	deputātiem	
gan	lēmumprojekta	apspriešanas,	gan	bal-
sošanas	procesā	 jādarbojas	 atbilstoši	 sa-

vam	problēmas	risinājuma	redzējumam	un	
pārliecībai.	Diemžēl	esošajā	sasaukumā	ir	
ievazāta	tāda	pati	balsošanas	kaite	kā	Sa-
eimā,	kur	balsojumu	nosaka	īkšķis	vai	pa-
celta	attiecīgas	krāsas	kartīte.	Tāpēc	lēmu-
mu	 pieņemšanas	 procesā	 notiek	 paralēli	
monologi,	 jo	visu	kāds	 jau	 izlēmis	 	pirms	
sēdes,	 un	 diskusija,	 priekšlikumi	 domes	
sēdē	no	 vairākuma	viedokļa	 ir	 lieki.	 Nav	
jāuztraucas	 par	 spraigām	 diskusijām	 do-
mes	sēdēs,	bet	gan	par	klusējošo	deputātu	
balsotāju,	kurš	balso	nevis	pēc	savas	pār-
liecības,	bet	tāpēc,	ka	tā	norunāts,	klusē,	
jo	nespēj	diskusijā	atbalstīt	lēmumprojek-
tu,	kas	ir	pret	pārliecību,	bet	nobalsot	par	
to	 spēj.	 Laba,	 saturīga,	 ar	 argumentiem,	
kritiku,	arī	emocijām	piesātināta	diskusija	
ir	nepieciešama	kā	kvalitatīvu,	izsvērtu	lē-
mumu	radīšanas	platforma,”	ir	pārliecināts	
A.	Ceļapīters.

 6. lpp.
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? IZVĒLOS ZINĀT

? AIZSPOGULIJA

“Tā kā es pati strādāju medijā, 
iespējams, mani mediju lietošanas 
paradumi atšķiras. Informācijas 
meklēšana ir mana ikdiena – pārsvarā 
daru to internetā. Ir vairāki portāli, 
kurus lielākoties apmeklēju. Esmu tos 
izvēlējusies informācijas uzticamības 
dēļ. Zinu, ka tur strādā profesionāli 
žurnālisti, kuri informāciju pārbauda. 
Tāpat man svarīga ir ziņu kvalitāte, tas, 
cik interesanti un saistoši tiek pasniegts 
saturs, un operativitāte,” ieskatu 
savos mediju lietošanas paradumos 
sniedz Talsu novada fonda brīvprātīgo 
koordinatore un “Talsu televīzijas” 
žurnāliste Sanita Liepiņa.

	 Ik	dienu	viņa	vairākas	reizes	apmeklē	
vietnes	“lsm.lv”,	“tvnet.lv”,	“delfi.lv”,	vieg-
lākam	saturam	ieskatās	arī	portālā	“kas-
jauns.lv”.	 “Par	 šī	portāla	uzticamību	 šau-
bos,	 bet	 izklaides	 ziņām	 un	 informācijas	
salīdzināšanai	 mēdzu	 to	 izmantot,”	 viņa	
saka.		Skatoties	arī	televīzijas	ziņu	sižetus,	
jo	Sanitai	patīk	vizuāli	uztvert	informāciju,	
dzirdēt	un	redzēt,	cik	garšīgi	cilvēks	savu	
viedokli	pasniedz.	“Skatos	arī	portretrai-
dījumus,	jo	interesantāks	par	jebkuru	ziņu	
man	vienmēr	būs	cilvēks.	Ziņu	sižetus	un	
portretraidījumus	 skatos	 internetā.	 Rei-
zēm	klausos	arī	radio	ziņas,	kas	man	šķiet	
svarīgas	ātram	notikumu	apskatam	Latvijā	
un	pasaulē,	bet	pēc	tam	plašāku	informā-

ciju	iegūstu	internetā,”	norāda	brīvprātīgo	
koordinatore.
	 Vislielākā	 interese	 viņai,	 protams,	 ir	
par	reģionālo	informāciju.	“Reģionālās	zi-
ņas	bieži	vien	ir	pozitīvākas	nekā	Latvijas	
vai	pasaules	ziņas,	un	tas	man	visā	infor-
mācijas	daudzumā	ir	svarīgi	–	neieslīgt	ne-
gatīvismā.	 Tālāk	 seko	 valstiskās	 ziņas,	 jo	
man	rūp,	kas	notiek	Latvijā.	Mazāk	 izdo-
das	sekot	līdzi	pasaules	mēroga	ziņām.
	 Man	 svarīgs	 ir	 avots,	 kur	 informāciju	
iegūstu.	 Sociālajos	 tīklos	 ļoti	 bieži	 klejo	
šokējoši	 virsraksti,	 uz	 kuriem	 reizēm	 arī	
man	 gribas	 reaģēt,	 uzklikšķināt,	 bet,	 ie-
raugot	lapas	nosaukumu,	uzreiz	ir	skaidrs,	
ka	ziņa	ir	izdomāta.	Vienu	un	to	pašu	te-
matu	 mēdzu	 izzināt	 vairākos	 avotos,	 lai	
redzētu,	 vai	 informācija	 sakrīt.	 Pie	 atse-
višķiem	 rakstiem	 vai	 video	mēdzu	 pala-
sīt	komentārus,	kur	starp	verbālo	caureju	
reizēm	var	izlasīt	interesantus,	papildino-
šus	faktus,”	padalās	Sanita.
	 Viņa	 piekrīt,	 ka	 sociālajiem	medijiem	
šobrīd	cilvēku	dzīvē	ir	 lielāka	loma	nekā	
televīzijai,	 avīzei	 vai	 radio.	 Cilvēki	 inter-
netā	pavada	lielu	daļu	dzīves	–	tā	ir	vieta,	
kur	satikties,	komunicēt	un	uzņemt	infor-
māciju.	 “Cilvēki,	 kuri	 veido	 viltus	 saturu,	
kļūst	 arvien	 nekaunīgāki,	 uzmācīgāki,	
tehniskās	iespējas	viņiem	ļauj	kļūt	vēl	la-
bākiem.	Mediju	patērētājiem	nākotnē	 jā-
būt	 vēl	 uzmanīgākiem,	 domājot	 līdzi,	 kā	
neuzķerties	 uz	 skaļiem	 virsrakstiem	 un	

“Redzot, kāds saturs nonāk uz manas 
sienas sociālajos tīklos un ar ko mēdz 
dalīties ikdienā saprātīgi cilvēki, varu 
secināt, ka daudzi mūsdienās neizvērtē 
informāciju,” saka Sanita Liepiņa

Daiņa Kārkluvalka foto

“Ir viegli apmaldīties”

kliedzošām	bildēm,	salīdzinot	 informāciju	
vairākos	 avotos	 un	 pārbaudot	 datumus.	
Milzīgajā	 informācijas	 daudzumā	 ir	 viegli	
apmaldīties.	Kļūdīties	var	pat	ļoti	intelek-
tuāli	cilvēki,	kuriem	piemīt	kritiskā	domā-
šana,	 jo	 tehniskās	 iespējas	 informācijas	
viltošanā	attīstās,	bet	es	no	sirds	gribētu,	
lai	 cilvēki	 būtu	apdomīgāki	 un	prastu	 iz-
šķirot	vismaz	to	informāciju,	kur	virsraksts	
burtiski	 kliedz:	 “Es	 neesmu	 patiess!”,”	
piebilst	S.	Liepiņa.

Agrita Blumberga

Plašu rezonansi sabiedrībā izraisīja 
nepatiesa ziņa – stāsts par it kā Liepājā 
atrastu mirušu zīdaini un meklēšanā 
izsludināto māti. Vairāk nekā septiņi 
tūkstoši cilvēku “Facebook” dalījās ar šo 
ziņu, bet policija informācijas izplatītāju 
nemaz nemeklēs, jo nav neviena cietušā.

	 Nepatīkamais	 incidents	 ar	 mazuli	 un	
māti	patiesībā	bija	noticis	 Lietuvā.	Portā-
lā	“apollo.lv”	varam	atrast	10.	decembra	
ziņu	 par	 šo	 faktu	 ar	 atsauci	 uz	 Lietuvas	
policijas	 oficiālo	 “Facebook”	 kontu,	 ka	
tiek	meklēta	Lietuvas	pilsone.	Portāls	“ie-
nac.lv”	ziņu	ar	sagrozītiem	faktiem,	ka	tas	
noticis	Liepājā,	publicējis	nākamās	dienas	
vakarā,	bet	vēl	pēc	dienas	Valsts	policija	
aicināja	 cilvēkus	pārdomāt	 saturu,	 ar	 ko	
viņi	dalās,	un	sniedza	aprakstu	par	patie-
so	situāciju.
	 Ar	Valsts	policijas	“Facebook”	ierakstu,	
kurā	tiek	aicināts	neizplatīt	viltus	informā-
ciju,	dalījušies	mazāk	nekā	trīs	tūkstoši	cil-
vēku.	Tam	ir	vairāk	nekā	300	komentāru.	
Nepatiesajai	ziņai	ir	mazāk	par	10	komen-
tāriem,	 bet	 vairāk	 nekā	 septiņi	 tūkstoši	
lietotāju	 ar	 to	 ir	 dalījušies.	 Diemžēl	 pat	
pēc	gadījumiem,	kad	viltus	ziņu	 izplatītā-
jus	 pieķer	 un	mēģina	 sodīt,	 izskatās,	 ka	
klikšķu	mednieki	joprojām	ir	ļoti	populāri.	
	 Atverot	 “ienac.lv”	 var	 izlasīt	 kādu	
rakstu,	kurā	vēstīts	par	to,	kā	piedzēries	
morga	darbinieks	seksuāli	izmanto	jaunas	
meitenes	līķi.	Šoreiz	nav	atsauces	uz	valsti,	
kurā	noticis	incidents,	bildē	redzams	vīrie-
tis	un	pievilcīga	jauna	meitene.	Pie	raksta	
ir	 atsauce	 uz	 portālu	 “apollo.lv”,	 bet	 tur	
savukārt	ir	atsauce	uz	mediju	“DailyMail”.	 
Atverot	oriģinālās	 ziņas	avotu,	 varam	no-
prast,	 ka	 vīrietis	 uzdzīvojis	 pēc	 savas	
Brazīlijas	 komandas	 uzvaras,	 rakstā	 nav	

 5. lpp.

Cietais disks nav bezizmēra 
	 Latvijas	Reģionu	partijas	Madonas	no-
daļas	vadītājs	Ojārs	Krūmiņš	savukārt	uz-
sver,	 ka	mūsdienu	 informācijas	 laikmetā	
ir	 jābūt	 ļoti	 pacietīgiem,	 jo	 informācijas	
daudzumu,	ko	katrs	uzņem	šodien,	nevar	
salīdzināt	ar	laiku	pirms	10	un	vairāk	ga-
diem.	 “Par	 gandrīz	 jebkuru	 nozari	 katru	
dienu	tiek	atklāts	kas	jauns.	Tomēr	cilvē-
ka	cietais	disks	nav	bezizmēra.	Lai	cik	sa-
režģīts	darbs	būtu	valdībā	un	parlamentā,	
šobrīd	politiķi	 var	pieļaut	 kļūdas	un	ne-
apdomīgus	 gājienus	 vairāk	 nekā	 jebkad	
agrāk.	Tas,	ko	konkrēts	politiķis	ir	darījis	
pirms	diviem	gadiem,	lielākajai	sabiedrī-
bas	daļai	 aizmirsīsies,	 jo	katru	dienu	 zi-
ņās	vērojam	jaunus	skandālus	un	pavēr-
sienus.	 To	 visu	 atcerēties	 vienkārši	 nav	
iespējams.	 Šodien	 visu	 izšķir	 konkrēts	
laiks,	kurā	tiek	pieņemti	lēmumi.	Par	ātru	
vai	par	vēlu	veikts	gājiens	var	mainīt	visu.	
Kas	nav	mazsvarīgi,	 šo	 situāciju	vienmēr	
kāds	 izmantos.	 Tāpēc	 svarīgi	 vērtēt	 in-
formāciju,	 ko	 uzņemam,	 kā	 arī	 mācīties	
un	 spēt	 paskatīties	 uz	 notiekošo	 mums	
apkārt	 no	 dažādiem	 skatpunktiem.	 No-
zākāt	dāmas	un	kungus	pie	varas	svirām	
vienmēr	būs	viegls	uzdevums,	taču,	lai	cik	
grūti	 reizēm	 būtu	 to	 atzīt,	 jāatceras,	 ka	
Saeima	un	Ministru	kabinets	 ir	 sava	vei-
da	spogulis	visai	mūsu	sabiedrībai,”	atzīst	
O.	Krūmiņš.
	 Arī	politikā	būtiska	platforma	ir	sociā-
lie	 tīkli,	 atzīst	 uzrunātie	 politiķi.	 A.	 Lun-
gevičs	 norāda,	 ka	 tie	 paver	 milzīgas	 ie-
spējas:	“Arī	pašvaldība	tos	aktīvi	izmanto,	
komunicējot	 ar	 sabiedrību,	 stāstot	 par	
paveikto	un	to,	kas	notiek.	Diemžēl	paver	
arī	 iespējas	 sagrozītai	 informācijai.	 Kat-
ram	politiķim	 jābūt	gatavam,	ka	 tas	viss	
var	tikt	vērsts	pret	viņu	pašu.”	
	 A.	 Lungevičs	 ir	 pamanījis	 arī	 dažus	
politiķu	 parodijkontus.	 “Tajos,	 līdzīgi	 kā	
publiskajos	portālos,	var	sniegt	anonīmus	
komentārus,	“no	sirds”	rakstīt	visu	un	ne-
nest	 par	 to	 atbildību.	 Tas,	 protams,	 ko-
pējai	informācijas	platformai,	kurai	jābūt	
objektīvai,	 pozitīvu	 pienesumu	 nedod,”	
uzskata	A.	Lungevičs.		
	 “Darbošanās	 sociālajos	 tīklos	 jāveic	
ļoti	 apdomīgi,	 jo	 līdzcilvēku	viedokli	par	
jebkuru	no	mums	 (īpaši,	 ja	mūs	 iepazīst	
tikai	virtuāli)	veido	tas,	ko	esam	darījuši	
virtuālajā	vidē.	Īpaši	jākontrolē	emocijas,	
tāpēc	ka	atstātās	e-pēdas,	tāpat	kā	teto-
vējumi,	nav	tā	īsti	izdzēšamas.	Pie	šādiem	
principiem	 arī	 cenšos	 pieturēties.	 Esmu	
vienā	 sociālajā	 tīklā	 “Facebook”,	 tāpēc	
nevaru	 spriest	 par	 citiem.	 Tikai	 vienreiz	
esmu	 saskāries	 ar	 politiķa	 viltus	 kon-
tu.	 Uz	 to	 reaģēju,	 piezvanot	 un	 izstāstot	
politiķei,	 kurai	 šis	 konts	 bija	 izveidots,”	
savukārt	norāda	A.	Ceļapīters.	Bet	O.	Krū-
miņš	pauž	pārliecību,	ka	sociālajos	tīklos	
visaktīvākie	 ir	 Saeimā	 neievēlēto	 spēku	
pārstāvji:	“Šie	cilvēki	visaktīvāk	iesaistās	
diskusijās	 ar	 iedzīvotājiem.	 Protams,	 TV	
ekrānā	viņi	gandrīz	nav	redzami,	 jo	ziņu	
aģentūras	 un	 iedzīvotājus	 tomēr	 vairāk	
interesē	valdošo	spēku	domas.”	Runājot	
par	 politiķu	 parodijkontiem,	 viņš	 atzīst,	
ka	 ir	 pamanījis	 tikai	 dažus.	 Piemēram,	
Raivja	 Dzintara	 parodijkonts	 nereti	 liek	
pasmaidīt,	 tur	 regulāri	 tiek	 atgādinātas	
Kremļa	intereses	par	Latviju,	ka	vienīgais	
ēdiens	īstam	latvietim	ir	zirņi,	ka	viņš	sar-
gā	akmeņus	Likteņdārzā.

Žeņa Kozlova

? SKATIES PATS

Mierīgo	
diskusiju	ēra	
ir	pagājusi

Klikšķi pāri līķiem

Portāla veidotāji nemaz nav reāli cilvēki, to viegli var pārbaudīt pameklējot, vai attēls 
atrodams meklētājā “Google”

Foto no vietnes “ienac.lv” sadaļas “Mūsu komanda”

ne	 vīrieša,	 ne	 jaunās	 sievietes	 foto.	 Kā	 
“ienac.lv”	tika	pie	personībām	un	foto?	
	 Portālā	“ienac.lv”	redzam,	ka	konkrē-
tā	raksta	autore	 ir	kāda	Līga	Andersone.	
Atverot	 sadaļu	“Mūsu	komanda”,	var	 re-
dzēt,	 ka	 viņa	 ir	 arī	 galvenā	 redaktore.	
Pārbaudot	meklētājā	 “Google”,	 vai	 attēls	
un	persona	 ir	 īsti,	 tas	neatrod	 tieši	 tādu	
pašu	 foto,	 un	 sieviešu	ar	 šādu	vārdu	un	
uzvārdu	ir	daudz,	lai	to	būtu	vienkārši	un	
ātri	pārbaudīt.	Bet	kā	ar	pārējo	komandu?	
	 Sarmīte	 Markoviča	 esot	 redaktore.	
Foto	 redzama	 dzīvespriecīga	 sieviete	 ar	
ziediem	 rokās,	 bet,	 pārbaudot	 “Google”,	
tiek	“izmests”	“Twitter”	konts,	kura	īpaš-
niece	 ir	 Kati	 Holland	 no	 Losandželosas,	
konts	izveidots	2017.	gadā.	Tāpat	aplūko-
jam	arī	citus	komandas	biedrus.	Fotogrāfs	
Mārtiņš	 Drevnieks	 vietnē	 “vk.com”	 atro-
dams	kā	Igor	Ogurcov,	ir	citas	bildes	dažā-
dos	leņķos,	ar	šādu	vārdu	viņu	var	atrast	

sociālajā	medijā	“Facebook”,	bet	neviena	
Mārtiņa	Drevnieka.	 Direktors	 Aivars	Mūr-
nieks	 “vk.com”	 atrodams	 kā	 Igor	 Braga,	
bet	 reklāmas	 projektu	 vadītājs	 Kristaps	
Meiders,	 jauns	 vīrietis	 ar	 koptu	 bārdu,	
plaši	redzams	citās	internetā	vietnēs,	kur	
aprakstīts,	 kā	 izaudzēt	 bārdu,	 viņš	 por-
tālā	“ieguldijumi.lv”	parādās	kā	viens	no	
komandas,	 un	 izmantots	 ir	 tieši	 tas	 pats	
foto,	līdzīgi	ir	arī	ar	portāla	vadītāju	Edga-
ru	Gritānu.	 Vietnē	 “ieguldijumi.lv”	 cilvēks	
ar	tādu	pašu	foto	ir	atspoguļots	kā	laimīgs	
klients,	kas	sniedzis	vairākas	atsauksmes.	
Tas	dara	bažīgu,	un	tāpēc	ir	būtiski	apzi-
nāties,	kas	 ir	medija	 īpašnieks	un	kas	 ir	
satura	radītājs.	Portāla	“ienac.lv”	koman-
da	neatstāj	uzticamu	iespaidu,	foto	ņemti	
internetā,	bet	ziņas	tiek	pielāgotas,	lai	vei-
cinātu	klikšķus	un	vietnes	apmeklētību.

Elīna Kristiņa
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? ES AVĪZES NELASU!

Vairāki uzņēmīgi Auces novada jaunieši 
oktobrī nodibināja biedrību “JM Jumis”. 
Divi no Jauniešu mājas (JM) dibinātājiem 
Eduards Liepiņš-Melnis un Toms Eglītis 
un biedrības pārstāve Kristiana Patrīcija 
Valukevica dalās pieredzē par jauniešu 
mediju patēriņu, sociālo tīklu nozīmi, 
viņu attieksmi pret norisēm valstī un 
pasaulē.

 – Kādu mediju saturu jūs ikdienā patē-
rējat?
 Eduards:	 –	 No	 sociālajiem	 tīkliem	 tie	
ir	“Facebook	“	un	“Instagram”.	Es	nelasu	
avīzes,	 par	 jaunumiem	 uzzinu	 interneta	
portālos,	visbiežāk	–	“nra.lv”.	Tas,	manu-
prāt,	ir	visuzticamākais	no	avotiem.	Dienā	
ziņām	veltu	līdz	stundai,	taču	sporta	ziņām	
varu	atvēlēt	daudz	vairāk	laika.	Internetā	
sekoju	 līdzi	 raidījumam	“100	 g	 kultūras”,	
lasu	tā	mājaslapu	un	“Instagram”	profilu.
 Toms:	 –	 Es	 lasu	 avīzes,	 katru	 mēnesi	
apskatos	 pašvaldības	 izdevumu	 “Auces	
Novada	 Vēstis”,	 nedaudz	 lasu	 arī	 reģio-
nālo	laikrakstu	“Zemgale”,	ja	kaut	kas	no	
tur	 rakstītā	 attiecas	 uz	mani.	 Informāciju	
iegūstu	 arī	 internetā.	 Manā	 telefonā	 ir	
pieejamas	“Google”	ziņas,	tās	ir	no	dažā-
diem	avotiem.	Vietnes	“Facebook”	un	“In-
stagram”	man	nešķiet	uzticamas,	 tur	 var	
būt	pilns	ar	viltus	ziņām.
 Kristiana:	 –	 Informāciju	 interne-
tā	 visbiežāk	 iegūstu	 vietnēs	 “nra.lv”	 un	 
“lsm.lv”.	 Šad	 tad	 palasu	 arī	 pašvaldības	
izdevumu	“Auces	Novada	Vēstis”,	ja	tur	ir	
informācija,	 kas	 mani	 interesē.	 Vienīgais	
sociālais	 tīkls,	 kuru	 ikdienā	 izmantoju,	 ir	
“Instagram”,	lai	gan	informācija	tajā	bieži	
vien	ir	maz	ticama.
 – Kas jaunieti mudina lasīt avīzes?
 Toms:	–	Ne	visiem	ir	interese	lasīt.	Mani	
avīzes	saista,	jo	es	pats	tajās	bieži	esmu.	
Tiem,	 kas	 tur	 parādās	 retāk	 vai	 nav	 ne-
maz,	 nav	 interesanti.	 Mani	 interesē,	 kas	
notiek	pašvaldībā,	kāds	ir	budžets,	kā	no-
tiek	domes	sēdes.
 Kristiana:	–	Ieinteresē,	ja	raksts	ir	par	
kādu	pazīstamu	cilvēku	vai	mani	pašu.	Tā,	
pašķirstot	avīzi,	izdodas	uzzināt	vēl	kādu	
jaunu	informāciju.
 Eduards:	 –	 Daudziem	 vieglāk	 no	 rīta	
ieiet	“Facebook”	un	paskatīties	 jaunākās	
ziņas,	 nav	 jāiet	 uz	 veikalu,	 jāpērk	 avīze,	
lai	varētu	izlasīt	rakstus.
 – Vai ir kādi kritēriji, pēc kuriem izvē-
laties saturu internetā?
 Toms:	 –	 Tiklīdz	 atveru	 interneta	 pār-
lūku	 savā	 telefonā,	 tas	piedāvā	dažādas	
ziņas.	Saturs	tiek	piemērots	lietotāja	vaja-
dzībām	–	būtībā	mani	interesē	katra	ziņa,	
ko	 atsūta,	 tāpēc	 reizēm	 izlasu	 visu	 pēc	
kārtas.	Citkārt	piedāvājumu	izvērtēju	pēc	
virsrakstiem.
 Eduards:	 –	 Pirms	 diviem	 gadiem	 biju	
uz	vienu	lekciju	par	medijpratību,	pēc	tās	
reizes	uz	virsrakstu	vairs	neskatos.	Pirmo	
aplūkoju	mājaslapu	–	pēc	tās	nosaukuma	
varu	noteikt,	vai	avots	ir	uzticams.	Un	tikai	
tad	vērtēju	virsrakstu.
 Kristiana:	 –	 Sociālajos	 tīklos	mani	 uz-
runā	 tieši	 virsraksts.	 Bet,	 atverot	 rakstu,	
ir	 jāieslēdz	kritiskā	domāšana,	pievēršot	
uzmanību	tam,	cik	pareizi	un	loģiski	izvei-
dots	raksts	un	vai	tas	nav	veidots	ar	nolū-
ku	palielināt	lasītāju	skaitu.
 – Ikdienā izvērtējat konkrētas infor-
mācijas nepieciešamību?
 Eduards:	–	Visu	laiku.	Pēc	lekcijas	vien-
mēr	piedomāju	pie	tā,	kā	izvērtēt	rakstu.
 Toms:	 –	 Kad	 izlasu	 kādu	 ziņu,	 pado-
māju,	 vai	 tas	 vispār	 jebkādā	veidā	 ir	 ie-
spējams.	 Ir	 daudz	 viltus	 ziņu,	 kuras	 var	
atpazīt	jau	pēc	virsraksta.	Arī	es	zinu,	ka	
daudzi	pelna	ar	klikšķu	skaitu,	 tādēļ	ne-
vēlos	viņus	nekādā	veidā	atbalstīt.

 – Arvien aktīvāk tiek diskutēts par al-
goritmu darbību un to, kā tiek ievākta in-
formācija par sociālo portālu lietotājiem, 
lai pielāgotu saturu viņu vajadzībām un 
interesēm. Vai jūs uzskatāt, ka esat gana 
informēti par to?
 Eduards:	–	Mēs	noteikti	neesam	pietie-
kami	informēti.	Manī	raisa	satraukumu	arī	
tas,	 kur	 var	 nonākt	mani	dati.	Mēs	 savā	
ziņā	tiekam	izsekoti	–	datoru,	telefonu	IP	
adreses.
 – Ko šīs uzticības zaudēšana varētu 
nozīmēt nākotnē?
 Eduards:	–	Būtu	fantastiski,	ja	sociālie	
mediji	nepastāvētu.
 Kristiana:	 –	 Bet	 kā	mēs	uzzinātu	 visu	
aktuālo	informāciju?
 Eduards:	 –	Atgrieztos	atpakaļ	pie	avī-
zēm	un	televīzijas,	 tur	neviens	neievāktu	
informāciju	par	mani.
 – Kādus rakstus jūs labprāt lasāt?
 Eduards:	 –	Manas	 tēmas	 ir	 sports	 un	
laika	 ziņas.	 Informāciju	 uzzinu	 oficiālajā	
mājaslapā	un	“Instagram”	–	esmu	sekotājs	
oriģinālajiem	profiliem,	kuros	tiek	publicē-
ta	informācija.	Tie	ir	konti,	kuros	redzams	
zils	ķeksītis,	kas	nozīmē	“approved”	–	sa-
turs	ir	drošs.
 Toms:	–	Avīzēs	interesē	visa	tā	informā-
cija,	 kas	 saistās	 ar	 jauniešiem.	 Tāpat	 arī	
globālas	problēmas	un	lieli	notikumi	eko-
nomikā,	jo	plānoju	izglītoties	šajā	virzienā.
 Kristiana:	 –	 Ļoti	 bieži	 skolai	 ir	 nepie-
ciešama	 informācija,	 to	nākas	meklēt	 in-
ternetā,	un	netieši	uzzinu	ko	jaunu.	Ikdie-
nā	skatos	TV3	ziņas.
 Toms:	–	Manā	uzmanības	lokā	televīzija	
jau	kādu	laiku	nav.	Kādreiz	to	skatījāmies,	
jo	tas	bija	vienīgais	veids,	kā	nonākt	citā	
pasaulē.	Tagad	ir	pieejams	plašāks	saturs,	
kuram	var	piekļūt	jebkurā	vietā	un	laikā.	
 – Kā jūs sevi un savus vienaudžus re-
dzat sabiedrībā?
 Eduards:	 –	 Jaunieši	 daudzkārt	 netiek	
pienācīgi	 novērtēti,	 uz	 mums	 nepaļaujas	
tik,	cik	vajadzētu.	Uzmanība	tiek	paaudzei	
darbaspējas	vecumā,	taču	es	esmu	spējīgs	
darīt	 to	 pašu.	 Iespējams,	 daudzi	 neapzi-
nās,	ka	mēs	esam	nākotne.
 Kristiana:	–	Mums	ir	jādod	lielākas	ie-
spējas	darboties	 gan	 savā,	 gan	 sabiedrī-
bas	labā.
 Eduards:	 –	 Runājot	par	medijiem	 –	 ja	
pieaugušie	 vēlas,	 lai	 mēs	 būtu	 drošākā	
vidē,	par	medijpratību	pusaudžiem	jāstās-
ta	jau	skolā.

 Toms:	 –	Pusaudži	 ir	 labākā	mērķaudi-
torija	 viltus	 ziņām.	 Ir	 lielāka	 iespēja,	 ka	
pieaugušie	 sapratīs	 labāk.	 Turklāt	 šī	 pa-
audze	vairāk	lasa	avīzes,	kurās	viltus	ziņu	
nav.
 – Vai atšķirīgais mediju patēriņš ietek-
mē dažādu paaudžu savstarpējo komuni-
kāciju ikdienā?
 Eduards:	 –	Mums	 ir	dažādi	 informāci-
jas	ieguves	avoti.	Kāpēc	viss	nevarētu	būt	
vienuviet?	Portālu	lielais	skaits	ļauj	saturā	
“ieslidināt”	dažādas	viltus	ziņas.	Ja	visiem	
būtu	 vienots	 ziņu	 portāls,	 nebūtu	 arī	 tik	
lielas	informācijas	plūsmas,	kas	nereti	liek	
apmulst.
 Toms:	–	Tad	būtu	vienas	puses	viedok-
lis.	Dažādi	 ziņu	portāli,	 cilvēki,	kas	veido	
saturu,	katrs	palūkojas	no	cita	skatpunkta.
 Kristiana:	 –	Reizēm	rodas	apjukums	–	
daudzi	portāli,	visos	informācija	par	vienu	
tēmu,	bet	katrā	tā	ir	citāda.
 – Kā izvēršas jūsu sarunas ar vecvecā-
kiem?
 Eduards:	 –	 Man	 patīk	 klausīties,	 kad	
vecvecāki	 stāsta,	 ko	 izlasījuši	 avīzē	 vai	
redzējuši	televīzijā.	Es	nestāstu,	ko	esmu	
lasījis,	 klausos	 viņos.	 Viņiem	 ir	 uzticami	
avoti.
 Kristiana:	–	Citreiz	gan	liekas,	ka	mēs	
par	aktualitātēm	zinām	vairāk	nekā	viņi,	
jo	informācija,	ko	mēs	varam	atrast	inter-
netā,	ir	plašāka	par	to,	ko	vecvecāki	var	
iegūt	televīzijā	vai	avīzēs.	Ja	manus	vecve-
cākus	ieinteresē	kāds	sižets	televīzijā,	viņi	
lūdz	paskatīties	internetā	vēl	ko	papildus.	
Arī	viņos	rodas	vēlme	izzināt	vairāk.
 Eduards:	–	Vecvecākiem	esmu	mācījis,	
kā	 rīkoties	 ar	 viedierīcēm,	 tā	 ir	 iespē-
ja	parādīt	ziņu	portālus.	Būtu	 ļoti	 labi,	 ja	
tiktu	 izveidota	 programma,	 kurā	 piedalī-
tos	 pensionāri	 un	 jaunieši,	 kuri	 zina	 par	
medijiem.	Viņi	varētu	parādīt,	kā	tas	viss	
notiek,	 kur	 meklēt	 informāciju	 –	 šāda	
programma	 palīdzētu	 senioriem	 apgūt	
medijpratību.
 Toms:	 –	Mani	 vecvecāki	 internetu	 ne-
lieto,	 skatās	 tikai	 televīziju.	 Neesmu	pie-
dāvājis	pamācīt,	jo	zinu,	ka	viņi	atteiksies	
aizbildinoties,	ka	tas	ir	ļoti	sarežģīti.
 – Internetā atrodams arī izklaidējošs 
saturs. Cik laika tam atvēlat?
 Eduards:	–	Jaunieši	mazās	pilsētās	pēc	
skolas	dodas	mājās,	nomet	somu	un	apsē-
žas	pie	datora,	visu	atlikušo	dienu	nedara	
neko	nopietnu.	Tas	ir	ļoti	nevērtīgi	izlietots	
laiks.

 Kristiana:	–	Jo	vairāk	laika	pavadu	so-
ciālajos	 tīklos,	 jo	 šķietami	 bezvērtīgāka	
kļūst	informācija,	ko	sākotnēji	esmu	mek-
lējusi.
 Eduards:	 –	 Izjūtas	 pēc	 tam	mēdz	 būt	
divējādas.	Jāatgūst	iekavētais	laiks,	jādo-
mā,	 kā	paspēt	 izpildīt	mājasdarbus,	 bet,	
no	 otras	 puses,	 gadās,	 ka	 esmu	 izlasījis	
arī	patiešām	vērtīgu	informāciju,	un	diena	
aizvadīta	produktīvi.
 – Vai tā ir tiesa, ka pēdējos gados sko-
lēni starpbrīžos norobežojas cits no cita, 
jo lūkojas katrs savā telefonā?
 Eduards:	–	Citreiz	ir	tā,	ka	visi	ieraku-
šies	telefonos.	Ja	saturs	varētu	ieinteresēt	
arī	citus,	mēdzam	ar	izlasīto	dalīties.	Runā-
jam	ne	tikai	par	amizantām	lietām	–	laikā,	
kad	aktuāli	bija	terorakti,	klasē	un	mājās	
apspriedāmies,	pārdomājām,	kāpēc	cilvē-
ki	to	dara.
 Toms:	 –	 Šādos	 brīžos	 mēdz	 atklāties	
gan	 tas,	 ka	 cilvēki	 ir	 meklējuši	 papildu	
informāciju,	 gan	 arī	 tas,	 ka	 daudzi	 neko	
nezina	par	tēmu.
 – Ko jaunu jūs vēlētos uzzināt par in-
formācijas ieguvi interneta vidē?
 Eduards:	–	Es	gribētu	noklausīties	pa-
dziļinātu	lekciju	par	medijpratību.
 Toms:	 –	 Vēlos	 uzzināt,	 kā	 noteikt,	 vai	
avots	ir	ticams,	kā	virsrakstus	neinterpre-
tēt	pēc	savas	patikas.	Bieži	vien	virsraksti	
ir	ļoti	mulsinoši,	gribētu	noskaidrot,	kā	tos	
pareizi	saprast.
 – Kā digitālajā vidē uzvedas jūsu ma-
zie brāļi un māsas – paaudze, kura ar šīm 
ierīcēm ir uzaugusi?
 Eduards:	–	Man	ir	septiņus	gadus	veca	
māsa,	 kura	 pagaidām	 daudz	 laika	 vir-
tuālajā	vidē	nepavada,	un	12	gadus	vecs	
brālis.	 Godīgi	 sakot,	 man	 ir	 bail,	 skato-
ties	ne	tikai	uz	savu	brāli,	bet	arī	uz	viņa	
vienaudžiem	 skolā,	 kāds	 saturs	 interne-
tā	 ir	 pieejams	 šāda	 vecuma	bērniem	un	
ko	 viņi	 šajā	 vidē	 dara.	 Tas	 ir	 briesmīgi,	
kā	uz	bērniem	strādā,	 lai	pelnītu.	Viņam	
nav	 arī	 nekādas	 izpratnes,	 ko	 internets	
dara	 ar	 cilvēkiem.	 Es	 nevaru	 viņu	 apsē-
dināt	un	izstāstīt,	viņš	neieklausās.	Un	tas	
man	liek	raizēties	par	viņa	drošību	–	bai-
dos,	ka	viņš	varētu,	teiksim,	nepiemērotā	
platformā	 ievadīt	 savus	 personas	 datus.	
Turklāt	šī	paaudze	nav	aktīva,	un	man	ir	
bail	skatīties,	ko	viņi	darīs	nākotnē	–	bieži	
vajadzīgs	tikai	telefons.

Monta Zīle

Jaunie	starp	televīziju	un	virtuālo	vidi

Jaunieši 
uzskata, ka 

nākotnē avīzes, 
iespējams, 

neeksistēs, jo 
paaudze, kurai 

avīzes ir svarīgas, 
palēnam iet 

mazumā. “Tie, 
kuri vēlēsies 
lasīt avīzes, 

pielāgosies – 
visu var atrast 

internetā,” viņi 
saka

Montas Zīles foto
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 Steigā nesataisīt  
 jaunas kļūdas 

Skaļu rezonansi Latvijas mē-
rogā jau izraisījis Ikšķiles novads. 
Dome sarīkoja iedzīvotāju aptau-
ju, lai noskaidrotu, vai viņi vēlas 
saglabāt patstāvīgu novadu, nevis 
iekļautu Ogres novada sastāvā. 
Aptaujā varēja piedalīties tikai 
Ikšķiles novadā dzīvesvietu dek-
larējušie iedzīvotāji. Piedalījās ma-
zāk nekā puse no novadā dekla-
rētajiem, un vairākums no viņiem 
atbalstīja sava novada patstāvības 
saglabāšanu. Tiesa, ministrs J. Pūce 
pirms tam atcēla domes pieņemto 
aptaujas nolikumu. “Tagad gata-
vojam dokumentus, lai vērstos 
Satversmes tiesā, apstrīdot šādu 
ministra rīkojumu,” atklāja Ikšķi-
les novada domes priekšsēdē-
tājs Indulis Trapiņš. Tāpat Ikšķiles 
deputāti sagatavojuši pārdesmit 
jautājumu, ko mēnesi pirms mi-
nistrijas rīkotās tikšanās ar iece-
rētā Ogres novada visu pašvaldību 
deputātiem jau aizsūtījuši uz Rīgu. 
“Nē, nedomājiet, ka esmu pret re-
formām. Tikai, tās īstenojot, jādo-
mā, kādu pienesumu pārmaiņas 
dos – lai cik skaļi tas skan – visai 
tautai. Par šo reformu arī eksperti 
apgalvo, ka nav īsta pamatojuma. 
Turklāt viss notiek sasteigti. Bet 
tā nedrīkst. Jau tāpat mēs esam 
gana cietuši no dažādiem ātriem 
eksperimentiem.” Ikšķiles novada 
domes priekšsēdētājs uzskata, ka 
pašvaldībām, kas attīstās, intensī-
vi strādā, uzspiest šādu reformu 

nav pareizi. “Varbūt ministram 
Pūcem derētu pāris mēnešus pa-
ēnot kādā novada pašvaldībā, lai 
justu, par ko satraucas iedzīvotāji, 
kā strādā domes speciālisti. Pie 
mums katrs var atnākt izstāstīt 
savu problēmu, un mēs meklē-
jam risinājumu. Pašvaldībā durvis 
ir atvērtas, nav kā ministrijās, kur 
apsardze un “šlagbaums” priek-
šā.” Ikšķilietis uzsvēra, ka valdībai 
vairāk jādomā, kā saglabāt mūsu 
nacionālās bagātības, Latvijas sav-
dabību – Alsungas suitus, Latgales 
tradīcijas, laukus… 

To, ka iedzīvotāji tomēr var pa-
nākt daudz, iepriekšējās reformas 
laikā pierādīja suti. Alsungas pa-
gasts toreiz iestājās par atsevišķa 
suitu novada izveidi, tomēr Minis-
tru kabinets apstiprināja dalījumu, 
kurā Jūrkalne tika iekļauta Vents-
pils novadā, bet Alsunga un Gude-
nieki – Kuldīgas novadā. Alsungas 
suiti ar to nesamierinājās. Gan 
pagasta padome, gan iedzīvotāju 
grupa vērsās Satversmes tiesā. 
2009. gada vasarā tieši pašvaldību 
vēlēšanu dienā notika īpaša akcija 
– tika pasludināta neatkarīga suitu 
brīvvalsts. Un iedzīvotājiem izde-
vās politiķus pārliecināt – Saeima 
nolēma Alsungas pagastu atzīt par 
atsevišķu novadu. Pēc VARAM ta-
gad piedāvātā modeļa Alsunga 
iekļautos Kuldīgas novadā. Bied-
rības “Etniskais kultūras centrs 
SUITI” valdes priekšsēdētāja Dace 
Martinova teic, ka katrā reformā 
var atrast gan plusus, gan mīnu-
sus. “Mazam novadam tomēr ir 
grūti attīstīties, sarežģīti piesaistīt 
finansējumu. Esot lielākā veidoju-

mā, tas ir vienkāršāk,” viņa atzīst, 
“nedomāju, ka Kuldīgas novada 
sastāvā mūsu kultūras mantojums 
būs apdraudēts. Savulaik, kad visi 
bijām Kuldīgas rajonā, nekas ne-
pazuda. Tad kāpēc lai tagad būtu 
citādāk?” Tomēr D. Martinova 
spriež, ka suitu gadījumā varbūt 
vajadzētu domāt par kādu īpašu 
autonomiju un valstisku statusu, 
kāds Igaunijā ir setu kopienai. Ja 
šāds risinājums tik ātri rasts ne-
tiks, tad tomēr būtu labāk, ja vi-
sas suitu vēsturiskās teritorijas 
būtu vienā novadā. D. Martinova, 
kura biedrību vada desmito gadu, 
atzīst, ka šajā laikā nav bijis viegli 
īstenot kopīgus projektus, jo nā-
cies sadarboties ar trim pašval-
dībām. “Jā, varam sapulcēt visus 
suitus pie viena galda, bet, tiklīdz 
bija jāplāno konkrētas aktivitātes, 
tā radās sarežģījumi gan ar finan-
sējumu, ko katrs novads varēja 
atļauties, gan informācijas plūs-
mu. Vienā novadā esot, tas būtu 
veiksmīgāk.” 

Aicināta prognozēt, vai VARAM 
iecerētā reforma tiks īstenota, 
D. Martinova pieļauj iespēju, ka 
daļēji. Tomēr ministrijai nāksies 
meklēt arī kompromisus, jo paš-
valdībās netrūkst iebildumu. “Taču 
vairāk būtu jādomā, kā saglabāt 
latvisko kultūrvidi laukos. Tradīci-
jas un dzīvesveids, ar ko tā lepo-
jamies, saistās ne jau ar Rīgu, bet 
laukiem. Tieši tie jāatbalsta.” 

 Visiem neder  
 viena mēraukla 

Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs Ainārs Šteins uz 

līdzīgu jautājumu par prognozēm 
atbildēja nešauboties: “Zinot Sa-
eimas politisko spektru, reforma 
būs. Viss uz to virzās, ka ministri-
ja savu panāks. Un to putru, ko 
tagad ievārīs, varēs strēbt mūsu 
bērni un mazbērni.” Viņš spriež, 
ka Latvijas pašreizējais novadu 
dalījums nebūt nav pārāk sīks. Ja 
arī tiek plānotas pārmaiņas, tad 
vispirms jādomā par cilvēkiem un 
viņu pamatvajadzībām. “Taču tas 
prasa citu attieksmi un citu poli-
tisko domāšanu,” uzskata līgat-
nietis. Kāpēc tik daudzi aizbrauc 
no Latvijas? Jo šeit netiek apmie-
rinātas viņu pamatvajadzības. Un 
ne vienmēr tas ir mērāms naudā. 
A. Šteins lēš – ja iecerētā reforma 
notiks, iespējams, jau pēc dažiem 
gadiem sāksies nākamais emig-
rācijas vilnis. Cilvēki brauks tur, 
kur būs pieejama dzīves telpa 
un darbs – elementāras eksisten-
ciālas lietas. “Piemēram, Limbaži 
pēc reformas kļūs par lielāka no-
vada centru, būs vajadzīgi speciā-
listi. Taču vai pilsētā ir kur dzīvot? 
Ir īres dzīvokļi? Valstī šajā virzie-
nā vispār nedomā, nav nekādu 
programmu. Kad ministram to 
jautāja, viņš atteica, ka būs jaunie 
novadi un deputāti par to varēs 
rūpēties. Kā?” A. Šteins gan neno-
liedz, ka situācijās, kurās esošie 
novadi nespēj pilnvērtīgi strādāt, 
būtu jādomā par to apvienošanu. 
“Taču kāpēc jāķeras klāt, teiksim, 
Salacgrīvas novadam? Kāpēc jāiz-
ārda tas, kas attīstās, īsteno lielus 
projektus?” 

Tomēr diezin vai var apgalvot, 
ka visas valdošās partijas īsti pie-

krīt VARAM piedāvātajam refor-
mas modelim. Par to, ka tā gluži 
nav, šopavasar varēja pārlieci-
nāties Limbažu novada Skultes 
pagasta iedzīvotāji. Viņu pagasts 
arī pēc reformas paliktu Limbažu 
novadā. Tāds ir ministra J. Pūces 
priekšlikums, ka apvienoti tiek 
veseli novadi, bet esošos pagas-
tus no tiem neatdala. Taču Skultē 
iedzīvotāji tika aicināti uz diskusi-
ju, ko rīkoja Saeimas deputāti no 
Nacionālās apvienības Jānis Dom-
brava un Jānis Eglītis. Viņi skultie-
šiem piedāvāja apsvērt variantu, 
ka Skulte pievienotos Saulkrastu 
novadam, kas saglabātu patstā-
vību. VARAM modelī Saulkrastu 
novadu iecerēts iekļaut Ādažu 
novadā kopā ar Sēju, Carnikavu 
un Garkalni. Sanākušie cilvēki 
bija neizpratnē, kas šo diskusiju 
rīko. Visi 100 deputāti turpmāk 
braukās pa pagastiem ar saviem 
piedāvājumiem? J. Dombrava ne-
slēpa, ka Nacionālās apvienības 
redzējums nesakrīt ar J. Pūces re-
dzējumu, kas nozīmē, ka nemaz 
tik vienots skatījums uz reformu 
valdībā nav.

Atliek vien secināt, ka jopro-
jām reformas sakarā zemūdens 
akmeņu ir daudz. Šobrīd turpinās 
VARAM rīkotās sarunas ar novadu 
deputātiem. Jāgaida arī solītās tik-
šanās ar iedzīvotājiem visā Latvijā. 
Rudenī paredzēts sagatavot pie-
dāvājumu, ko virzīs izskatīšanai 
valdībā, lai pēc tam likumprojektu 
iesniegtu Saeimā, kur nākamgad 
deputāti teiks galavārdu par iece-
rēto reformu.

Laila Paegle

3NOVADI rok dziļāk

Kafejnīca “Divjūriņas” pie 
Kolkasraga darbojas jau 
otro gadu un ir kolcenieku 
Sigitas un Māra Grīnpukalu 
ģimenes lolojums. Tieši uz 
Kolku devāmies noskaidrot, 
kāda ir tālāk no pašvaldī-
bas centra dzīvojoša aktīva 
cilvēka pieredze sadarbībā 
ar pašvaldību.

Kolkasrags ir Kurzemes tālā-
kais ziemeļu punkts, kur esošais 
zemesrags atdala Baltijas jūru no 
Rīgas jūras līča. Tas atpazīstams ne 
tikai Latvijā, bet arī citviet pasaulē, 
tāpēc par apmeklētājiem sūdzē-
ties nevar. Tomēr Kolka atrodas 
40 kilometrus no Dundagas nova-
da centrālās pašvaldības un 80 ki-
lometrus no Talsu novada, kur at-
rodas dažādas valsts iestādes, ko 
uzņēmējiem vajadzības gadījumā 
jāapmeklē. Tuvākā Grīnpukalu ģi-
menei ir Kolkas pagasta pārvalde.

Uz jautājumu, kā radusies 
doma par savas kafejnīcas atvēr-
šanu, Sigita atbild, ka tā bijusi da-
žādu apstākļu sakritība. Pirms trīs 
gadiem SIA “Kolkasrags” saimnieks 
Jānis Dambītis piedāvājis šeit vietu, 
kur atvērt kafejnīcu, un Grīnpukali 
tam bijuši gatavi. Sigita stāsta: “Es 
13 gadus stāvu pie plīts, jo pēc 
profesijas esmu pavāre. Pirms tam 
strādāju vietējā kafejnīcā “Zītari”, 
mazliet skolā, bet, aizejot bērna 
kopšanas atvaļinājumā, atpakaļ 

darbā vairs neatgriezos. Vēlējā-
mies kaut ko paši sev. Nezinu, vai 
viss būtu izdevies, ja vīrs tolaik ne-
strādātu Norvēģijā, kur ieguvām fi-
nansējumu tam, kas pašlaik mums 
ir. Protams, visu darījām paši: plā-
nojām, cēlām, iekārtojām.” 

Pirms kafejnīcas atvēršanas 
bija daudzas lietas jākārto: jādibi-
na uzņēmums, jāsaņem no valsts 
iestādēm vajadzīgās atļaujas. Tad 
arī vislabāk izjutuši, kāda ir paš-
valdības un citu valsts iestāžu 
darbinieku attieksme un darbs. 
“Risinot dažādus jautājumus paš-
valdībā, par darbinieku attieksmi, 
kompetenci neko sliktu nevaru 
teikt. Kad kārtojām vajadzīgos do-
kumentus, novērtējām arī pagasta 
pārvaldes darbinieku ieteikumus, 
kur kas būtu meklējams, kādus 
jautājumus vispirms vajadzētu ri-
sināt. Tas bija svarīgi, ka idejas īs-
tenošanai pretī ir atsaucīgi un pre-
timnākoši vietējās varas pārstāvji. 
Ir tik daudz lietu jāzina, ka viens 
cilvēks to visu aptvert sākumā ne-
maz nevar,” uzskata uzņēmēja.

Uz jautājumu, vai īstenotā 
ideja arī tagad liek domāt, ka 
spertais solis bijis pareizs, uzņē-
mēja atbild apstiprinoši. Saņem-
tas labas atsauksmes, bet arī tas 
jāsaprot, ka visiem labi nekad 
nebūsim, viņa atzīst. Tagad, kad 
pašiem ir savs uzņēmums, pašval-
dības iestādē nākas ieiet retāk. 
Daudzus dokumentus var aizpildīt 

Pašvaldību reforma – veiksmes stāsts vai jaunas problēmas?

KOMENTĀRS 
Aldis Pinkens, Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs: 
Mums pagasta pārvaldē ir kase, ko iedzīvotāji izmanto dažādu 

maksājumu veikšanai, piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa 
apmaksai. Arī pašvaldības darbinieki izņem algu un avansu. Pagasta 
pārvaldē var deklarēt dzīvesvietu, saņemt dažādas izziņas, lai gan 
pieprasījums pēc tām ir samazinājies. Piemēram, agrāk daudz 
izziņu prasīja mācību iestādes. Tagad valsts un pašvaldību iestāžu 
darbiniekiem ir iespēja saņemt nepieciešamo informāciju no datu 
bāzēm. Pagasta pārvaldē konkrētos laikos pieņem arī Dundagas 
centrālās administrācijas speciālisti no Pašvaldības policijas, 
bāriņtiesas, Sociālā dienesta. Vienu reizi mēnesī zvejniekiem pārvaldē ir 
iespēja nokārtot nepieciešamās lietas, lai nebūtu jābrauc uz Dundagu. 
Uzņēmējiem izsniedzam atļaujas ielu tirdzniecībā.

Ja ikdienā cilvēks ir apmierināts, viņam pašvaldībā neko daudz 
nevajag. Savukārt uzņēmējiem pašvaldība var palīdzēt, viņus izceļot un 
reklamējot rīkotajos pasākumos. Spilgts piemērs tam šogad bija Mājas 
kafejnīcu dienas Dundagas novadā, arī citi pasākumi. 

Skatoties uz Māri un Sigitu, viņu divu gadu veikumu, saproti, ka ir 
vērts palīdzēt, jo ir attīstīta uzņēmējdarbība, viņi vairs nebrauc prom 
uz ārzemēm. Ja uzņēmējam ir ideja, palīdzīga roka no pašvaldības, tas 
viss iet kopā un veiksmīgi attīstās!

>> 1.lpp.

Atbalsts noder vienmēr

elektroniski, kas atvieglo darbu 
un ietaupa laiku; grūtāk būtu tad, 
ja nāktos mērot ceļu līdz Dunda-
gai vai Talsiem.

Līdz ar savas uzņēmējdarbības 
attīstību Sigitas ģimene vairs par 
darbu svešumā nedomā. Kafejnī-
ca Kolkasragā darbojas tikai aktī-
vajā tūrisma sezonā – no maija līdz 
oktobrim –, tāpēc ziemā ir iespēja 
uzkrāt spēkus, lai pavasarī ar jau-
nu sparu atkal mestos darbos.

Grīnpukalu ģimenē aug vai-
rāki bērni; viņi apmeklē vietējo 
skolu un interešu izglītības iestādi 
– Kolkas pamatskolu un Dundagas 
Mākslas un mūzikas skolas Kol-
kas nodaļu. Sigita teic, ka bērni 
novērtē to, ka mācību iestādes 
atrodas tuvu mājām un nav jāmē-
ro garš ceļš uz citu novadu. Bērnu 
gan Kolkā paliek arvien mazāk. 
Tas redzams ik uz soļa: ir sakār-
toti sporta laukumi un dažādotas 
brīvā laika pavadīšanas iespējas, 
bet jaunieši šo infrastruktūru va-
saras laikā izmanto maz. Sigita 
domā, ka lietderīgas būtu kādas 
dienas nometnes, kurās bērni va-
rētu saturīgi pavadīt brīvo laiku. 

Uz jautājumu, vai pēc admi-
nistratīvi teritoriālās reformas, 
kurā plānots apvienot Talsu, 
Dundagas, Rojas un Mērsraga no-
vadu, viņas ģimenei un uzņēmu-
mam būtiski kaut kas mainītos, 
skan atbilde: “Nē!” Daudzi valsts 
pakalpojumi pieejami elektro-
niski un centrs dažādām valsts 
iestādēm, kas nepieciešams uz-
ņēmējam, vienmēr bijis Talsos. 
Pēc reformas, iespējams, arī kā-
das no Dundagas novada pašval-
dības struktūrvienībām atrastos 
Talsos, bet mūsdienu iespējas 
jautājumus risināt elektroniski 
situāciju nesarežģī.

Aiga Naudiņa

Kafejnīcas “Divjūriņas” 
Kolkasragā saimniece Sigita 
Grīnpukale atzīst – lai gan 
attālums no Kolkas līdz 
uzņēmējam vajadzīgajām 
valsts iestādēm ir pietiekami 
liels, uzņēmuma darbību tas 
neietekmē. Mūsdienās daudz 
kas ir izdarāms elektroniski.

EDGARA LĀČA FOTO

 Steigā nesataisīt  
 jaunas kļūdas 

Skaļu rezonansi Latvijas mē-
rogā jau izraisījis Ikšķiles novads. 
Dome sarīkoja iedzīvotāju aptau-
ju, lai noskaidrotu, vai viņi vēlas 
saglabāt patstāvīgu novadu, nevis 
iekļautu Ogres novada sastāvā. 
Aptaujā varēja piedalīties tikai 
Ikšķiles novadā dzīvesvietu dek-
larējušie iedzīvotāji. Piedalījās ma-
zāk nekā puse no novadā dekla-
rētajiem, un vairākums no viņiem 
atbalstīja sava novada patstāvības 
saglabāšanu. Tiesa, ministrs J. Pūce 
pirms tam atcēla domes pieņemto 
aptaujas nolikumu. “Tagad gata-
vojam dokumentus, lai vērstos 
Satversmes tiesā, apstrīdot šādu 
ministra rīkojumu,” atklāja Ikšķi-
les novada domes priekšsēdē-
tājs Indulis Trapiņš. Tāpat Ikšķiles 
deputāti sagatavojuši pārdesmit 
jautājumu, ko mēnesi pirms mi-
nistrijas rīkotās tikšanās ar iece-
rētā Ogres novada visu pašvaldību 
deputātiem jau aizsūtījuši uz Rīgu. 
“Nē, nedomājiet, ka esmu pret re-
formām. Tikai, tās īstenojot, jādo-
mā, kādu pienesumu pārmaiņas 
dos – lai cik skaļi tas skan – visai 
tautai. Par šo reformu arī eksperti 
apgalvo, ka nav īsta pamatojuma. 
Turklāt viss notiek sasteigti. Bet 
tā nedrīkst. Jau tāpat mēs esam 
gana cietuši no dažādiem ātriem 
eksperimentiem.” Ikšķiles novada 
domes priekšsēdētājs uzskata, ka 
pašvaldībām, kas attīstās, intensī-
vi strādā, uzspiest šādu reformu 

nav pareizi. “Varbūt ministram 
Pūcem derētu pāris mēnešus pa-
ēnot kādā novada pašvaldībā, lai 
justu, par ko satraucas iedzīvotāji, 
kā strādā domes speciālisti. Pie 
mums katrs var atnākt izstāstīt 
savu problēmu, un mēs meklē-
jam risinājumu. Pašvaldībā durvis 
ir atvērtas, nav kā ministrijās, kur 
apsardze un “šlagbaums” priek-
šā.” Ikšķilietis uzsvēra, ka valdībai 
vairāk jādomā, kā saglabāt mūsu 
nacionālās bagātības, Latvijas sav-
dabību – Alsungas suitus, Latgales 
tradīcijas, laukus… 

To, ka iedzīvotāji tomēr var pa-
nākt daudz, iepriekšējās reformas 
laikā pierādīja suti. Alsungas pa-
gasts toreiz iestājās par atsevišķa 
suitu novada izveidi, tomēr Minis-
tru kabinets apstiprināja dalījumu, 
kurā Jūrkalne tika iekļauta Vents-
pils novadā, bet Alsunga un Gude-
nieki – Kuldīgas novadā. Alsungas 
suiti ar to nesamierinājās. Gan 
pagasta padome, gan iedzīvotāju 
grupa vērsās Satversmes tiesā. 
2009. gada vasarā tieši pašvaldību 
vēlēšanu dienā notika īpaša akcija 
– tika pasludināta neatkarīga suitu 
brīvvalsts. Un iedzīvotājiem izde-
vās politiķus pārliecināt – Saeima 
nolēma Alsungas pagastu atzīt par 
atsevišķu novadu. Pēc VARAM ta-
gad piedāvātā modeļa Alsunga 
iekļautos Kuldīgas novadā. Bied-
rības “Etniskais kultūras centrs 
SUITI” valdes priekšsēdētāja Dace 
Martinova teic, ka katrā reformā 
var atrast gan plusus, gan mīnu-
sus. “Mazam novadam tomēr ir 
grūti attīstīties, sarežģīti piesaistīt 
finansējumu. Esot lielākā veidoju-

mā, tas ir vienkāršāk,” viņa atzīst, 
“nedomāju, ka Kuldīgas novada 
sastāvā mūsu kultūras mantojums 
būs apdraudēts. Savulaik, kad visi 
bijām Kuldīgas rajonā, nekas ne-
pazuda. Tad kāpēc lai tagad būtu 
citādāk?” Tomēr D. Martinova 
spriež, ka suitu gadījumā varbūt 
vajadzētu domāt par kādu īpašu 
autonomiju un valstisku statusu, 
kāds Igaunijā ir setu kopienai. Ja 
šāds risinājums tik ātri rasts ne-
tiks, tad tomēr būtu labāk, ja vi-
sas suitu vēsturiskās teritorijas 
būtu vienā novadā. D. Martinova, 
kura biedrību vada desmito gadu, 
atzīst, ka šajā laikā nav bijis viegli 
īstenot kopīgus projektus, jo nā-
cies sadarboties ar trim pašval-
dībām. “Jā, varam sapulcēt visus 
suitus pie viena galda, bet, tiklīdz 
bija jāplāno konkrētas aktivitātes, 
tā radās sarežģījumi gan ar finan-
sējumu, ko katrs novads varēja 
atļauties, gan informācijas plūs-
mu. Vienā novadā esot, tas būtu 
veiksmīgāk.” 

Aicināta prognozēt, vai VARAM 
iecerētā reforma tiks īstenota, 
D. Martinova pieļauj iespēju, ka 
daļēji. Tomēr ministrijai nāksies 
meklēt arī kompromisus, jo paš-
valdībās netrūkst iebildumu. “Taču 
vairāk būtu jādomā, kā saglabāt 
latvisko kultūrvidi laukos. Tradīci-
jas un dzīvesveids, ar ko tā lepo-
jamies, saistās ne jau ar Rīgu, bet 
laukiem. Tieši tie jāatbalsta.” 

 Visiem neder  
 viena mēraukla 

Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs Ainārs Šteins uz 

līdzīgu jautājumu par prognozēm 
atbildēja nešauboties: “Zinot Sa-
eimas politisko spektru, reforma 
būs. Viss uz to virzās, ka ministri-
ja savu panāks. Un to putru, ko 
tagad ievārīs, varēs strēbt mūsu 
bērni un mazbērni.” Viņš spriež, 
ka Latvijas pašreizējais novadu 
dalījums nebūt nav pārāk sīks. Ja 
arī tiek plānotas pārmaiņas, tad 
vispirms jādomā par cilvēkiem un 
viņu pamatvajadzībām. “Taču tas 
prasa citu attieksmi un citu poli-
tisko domāšanu,” uzskata līgat-
nietis. Kāpēc tik daudzi aizbrauc 
no Latvijas? Jo šeit netiek apmie-
rinātas viņu pamatvajadzības. Un 
ne vienmēr tas ir mērāms naudā. 
A. Šteins lēš – ja iecerētā reforma 
notiks, iespējams, jau pēc dažiem 
gadiem sāksies nākamais emig-
rācijas vilnis. Cilvēki brauks tur, 
kur būs pieejama dzīves telpa 
un darbs – elementāras eksisten-
ciālas lietas. “Piemēram, Limbaži 
pēc reformas kļūs par lielāka no-
vada centru, būs vajadzīgi speciā-
listi. Taču vai pilsētā ir kur dzīvot? 
Ir īres dzīvokļi? Valstī šajā virzie-
nā vispār nedomā, nav nekādu 
programmu. Kad ministram to 
jautāja, viņš atteica, ka būs jaunie 
novadi un deputāti par to varēs 
rūpēties. Kā?” A. Šteins gan neno-
liedz, ka situācijās, kurās esošie 
novadi nespēj pilnvērtīgi strādāt, 
būtu jādomā par to apvienošanu. 
“Taču kāpēc jāķeras klāt, teiksim, 
Salacgrīvas novadam? Kāpēc jāiz-
ārda tas, kas attīstās, īsteno lielus 
projektus?” 

Tomēr diezin vai var apgalvot, 
ka visas valdošās partijas īsti pie-

krīt VARAM piedāvātajam refor-
mas modelim. Par to, ka tā gluži 
nav, šopavasar varēja pārlieci-
nāties Limbažu novada Skultes 
pagasta iedzīvotāji. Viņu pagasts 
arī pēc reformas paliktu Limbažu 
novadā. Tāds ir ministra J. Pūces 
priekšlikums, ka apvienoti tiek 
veseli novadi, bet esošos pagas-
tus no tiem neatdala. Taču Skultē 
iedzīvotāji tika aicināti uz diskusi-
ju, ko rīkoja Saeimas deputāti no 
Nacionālās apvienības Jānis Dom-
brava un Jānis Eglītis. Viņi skultie-
šiem piedāvāja apsvērt variantu, 
ka Skulte pievienotos Saulkrastu 
novadam, kas saglabātu patstā-
vību. VARAM modelī Saulkrastu 
novadu iecerēts iekļaut Ādažu 
novadā kopā ar Sēju, Carnikavu 
un Garkalni. Sanākušie cilvēki 
bija neizpratnē, kas šo diskusiju 
rīko. Visi 100 deputāti turpmāk 
braukās pa pagastiem ar saviem 
piedāvājumiem? J. Dombrava ne-
slēpa, ka Nacionālās apvienības 
redzējums nesakrīt ar J. Pūces re-
dzējumu, kas nozīmē, ka nemaz 
tik vienots skatījums uz reformu 
valdībā nav.

Atliek vien secināt, ka jopro-
jām reformas sakarā zemūdens 
akmeņu ir daudz. Šobrīd turpinās 
VARAM rīkotās sarunas ar novadu 
deputātiem. Jāgaida arī solītās tik-
šanās ar iedzīvotājiem visā Latvijā. 
Rudenī paredzēts sagatavot pie-
dāvājumu, ko virzīs izskatīšanai 
valdībā, lai pēc tam likumprojektu 
iesniegtu Saeimā, kur nākamgad 
deputāti teiks galavārdu par iece-
rēto reformu.

Laila Paegle

3NOVADI rok dziļāk

Kafejnīca “Divjūriņas” pie 
Kolkasraga darbojas jau 
otro gadu un ir kolcenieku 
Sigitas un Māra Grīnpukalu 
ģimenes lolojums. Tieši uz 
Kolku devāmies noskaidrot, 
kāda ir tālāk no pašvaldī-
bas centra dzīvojoša aktīva 
cilvēka pieredze sadarbībā 
ar pašvaldību.

Kolkasrags ir Kurzemes tālā-
kais ziemeļu punkts, kur esošais 
zemesrags atdala Baltijas jūru no 
Rīgas jūras līča. Tas atpazīstams ne 
tikai Latvijā, bet arī citviet pasaulē, 
tāpēc par apmeklētājiem sūdzē-
ties nevar. Tomēr Kolka atrodas 
40 kilometrus no Dundagas nova-
da centrālās pašvaldības un 80 ki-
lometrus no Talsu novada, kur at-
rodas dažādas valsts iestādes, ko 
uzņēmējiem vajadzības gadījumā 
jāapmeklē. Tuvākā Grīnpukalu ģi-
menei ir Kolkas pagasta pārvalde.

Uz jautājumu, kā radusies 
doma par savas kafejnīcas atvēr-
šanu, Sigita atbild, ka tā bijusi da-
žādu apstākļu sakritība. Pirms trīs 
gadiem SIA “Kolkasrags” saimnieks 
Jānis Dambītis piedāvājis šeit vietu, 
kur atvērt kafejnīcu, un Grīnpukali 
tam bijuši gatavi. Sigita stāsta: “Es 
13 gadus stāvu pie plīts, jo pēc 
profesijas esmu pavāre. Pirms tam 
strādāju vietējā kafejnīcā “Zītari”, 
mazliet skolā, bet, aizejot bērna 
kopšanas atvaļinājumā, atpakaļ 

darbā vairs neatgriezos. Vēlējā-
mies kaut ko paši sev. Nezinu, vai 
viss būtu izdevies, ja vīrs tolaik ne-
strādātu Norvēģijā, kur ieguvām fi-
nansējumu tam, kas pašlaik mums 
ir. Protams, visu darījām paši: plā-
nojām, cēlām, iekārtojām.” 

Pirms kafejnīcas atvēršanas 
bija daudzas lietas jākārto: jādibi-
na uzņēmums, jāsaņem no valsts 
iestādēm vajadzīgās atļaujas. Tad 
arī vislabāk izjutuši, kāda ir paš-
valdības un citu valsts iestāžu 
darbinieku attieksme un darbs. 
“Risinot dažādus jautājumus paš-
valdībā, par darbinieku attieksmi, 
kompetenci neko sliktu nevaru 
teikt. Kad kārtojām vajadzīgos do-
kumentus, novērtējām arī pagasta 
pārvaldes darbinieku ieteikumus, 
kur kas būtu meklējams, kādus 
jautājumus vispirms vajadzētu ri-
sināt. Tas bija svarīgi, ka idejas īs-
tenošanai pretī ir atsaucīgi un pre-
timnākoši vietējās varas pārstāvji. 
Ir tik daudz lietu jāzina, ka viens 
cilvēks to visu aptvert sākumā ne-
maz nevar,” uzskata uzņēmēja.

Uz jautājumu, vai īstenotā 
ideja arī tagad liek domāt, ka 
spertais solis bijis pareizs, uzņē-
mēja atbild apstiprinoši. Saņem-
tas labas atsauksmes, bet arī tas 
jāsaprot, ka visiem labi nekad 
nebūsim, viņa atzīst. Tagad, kad 
pašiem ir savs uzņēmums, pašval-
dības iestādē nākas ieiet retāk. 
Daudzus dokumentus var aizpildīt 
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Aldis Pinkens, Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs: 
Mums pagasta pārvaldē ir kase, ko iedzīvotāji izmanto dažādu 

maksājumu veikšanai, piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa 
apmaksai. Arī pašvaldības darbinieki izņem algu un avansu. Pagasta 
pārvaldē var deklarēt dzīvesvietu, saņemt dažādas izziņas, lai gan 
pieprasījums pēc tām ir samazinājies. Piemēram, agrāk daudz 
izziņu prasīja mācību iestādes. Tagad valsts un pašvaldību iestāžu 
darbiniekiem ir iespēja saņemt nepieciešamo informāciju no datu 
bāzēm. Pagasta pārvaldē konkrētos laikos pieņem arī Dundagas 
centrālās administrācijas speciālisti no Pašvaldības policijas, 
bāriņtiesas, Sociālā dienesta. Vienu reizi mēnesī zvejniekiem pārvaldē ir 
iespēja nokārtot nepieciešamās lietas, lai nebūtu jābrauc uz Dundagu. 
Uzņēmējiem izsniedzam atļaujas ielu tirdzniecībā.

Ja ikdienā cilvēks ir apmierināts, viņam pašvaldībā neko daudz 
nevajag. Savukārt uzņēmējiem pašvaldība var palīdzēt, viņus izceļot un 
reklamējot rīkotajos pasākumos. Spilgts piemērs tam šogad bija Mājas 
kafejnīcu dienas Dundagas novadā, arī citi pasākumi. 

Skatoties uz Māri un Sigitu, viņu divu gadu veikumu, saproti, ka ir 
vērts palīdzēt, jo ir attīstīta uzņēmējdarbība, viņi vairs nebrauc prom 
uz ārzemēm. Ja uzņēmējam ir ideja, palīdzīga roka no pašvaldības, tas 
viss iet kopā un veiksmīgi attīstās!

>> 1.lpp.

Atbalsts noder vienmēr

elektroniski, kas atvieglo darbu 
un ietaupa laiku; grūtāk būtu tad, 
ja nāktos mērot ceļu līdz Dunda-
gai vai Talsiem.

Līdz ar savas uzņēmējdarbības 
attīstību Sigitas ģimene vairs par 
darbu svešumā nedomā. Kafejnī-
ca Kolkasragā darbojas tikai aktī-
vajā tūrisma sezonā – no maija līdz 
oktobrim –, tāpēc ziemā ir iespēja 
uzkrāt spēkus, lai pavasarī ar jau-
nu sparu atkal mestos darbos.

Grīnpukalu ģimenē aug vai-
rāki bērni; viņi apmeklē vietējo 
skolu un interešu izglītības iestādi 
– Kolkas pamatskolu un Dundagas 
Mākslas un mūzikas skolas Kol-
kas nodaļu. Sigita teic, ka bērni 
novērtē to, ka mācību iestādes 
atrodas tuvu mājām un nav jāmē-
ro garš ceļš uz citu novadu. Bērnu 
gan Kolkā paliek arvien mazāk. 
Tas redzams ik uz soļa: ir sakār-
toti sporta laukumi un dažādotas 
brīvā laika pavadīšanas iespējas, 
bet jaunieši šo infrastruktūru va-
saras laikā izmanto maz. Sigita 
domā, ka lietderīgas būtu kādas 
dienas nometnes, kurās bērni va-
rētu saturīgi pavadīt brīvo laiku. 

Uz jautājumu, vai pēc admi-
nistratīvi teritoriālās reformas, 
kurā plānots apvienot Talsu, 
Dundagas, Rojas un Mērsraga no-
vadu, viņas ģimenei un uzņēmu-
mam būtiski kaut kas mainītos, 
skan atbilde: “Nē!” Daudzi valsts 
pakalpojumi pieejami elektro-
niski un centrs dažādām valsts 
iestādēm, kas nepieciešams uz-
ņēmējam, vienmēr bijis Talsos. 
Pēc reformas, iespējams, arī kā-
das no Dundagas novada pašval-
dības struktūrvienībām atrastos 
Talsos, bet mūsdienu iespējas 
jautājumus risināt elektroniski 
situāciju nesarežģī.

Aiga Naudiņa

Kafejnīcas “Divjūriņas” 
Kolkasragā saimniece Sigita 
Grīnpukale atzīst – lai gan 
attālums no Kolkas līdz 
uzņēmējam vajadzīgajām 
valsts iestādēm ir pietiekami 
liels, uzņēmuma darbību tas 
neietekmē. Mūsdienās daudz 
kas ir izdarāms elektroniski.

EDGARA LĀČA FOTO

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Pielikuma redaktors: Ints Grasis, t. 63422366, ints@kurzemes-vards.lv.
Par pielikuma “NOVADI SAPROT” saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds” un
projekta partneri: SIA “Jaunais kurzemnieks”, SIA “Cēsu Druva”, SIA “Imanta info”, 
SIA “Izdevniecība Auseklis”, SIA “Saldus Zeme II”, SIA “Laikraksts Stars”, 
SIA “Talsu Vēstis”, SIA “Firma Zemgale”, SIA “TV Kurzeme” un SIA “Novadu Ziņas”.

Publikācijas sagatavojuši reģionālo izdevniecību 
žurnālisti un fotogrāfi.
Izplatīts kā laikraksta “Auseklis” bezmaksas pielikums.
Iespiests SIA “Latgales druka” tipogrāfijā 
Rēzeknē, Baznīcas ielā 28.
Tirāža – 3584 eksemplāri.

? SAPRĀTĪGI

Pasaulē jau vairāk nekā 20 gadus un nu 
dažus gadus arī Latvijā par pirkumu, 
ja vien tā summa nepārsniedz 25 eiro, 
iespējams norēķināties ar bezkontakta 
tehnoloģiju. Tikai jāpietuvina maksājumu 
karte vai viedierīce (maksimāli 4 cm  
attālumā) norēķinu pieņemšanas 
iekārtai. Brīdī, kad starp tām notiek 
datu apmaiņa (par to liecina gaismas 
signāls uz iekārtas un pīkstiens), 
darījums noticis.

	 Šoruden	 uzņēmums	 “Mastercard”	 un	
Finanšu	 nozares	 asociācija	 informatīvajā	
kampaņā	“Piik,	un	gatavs!”	pētīja	Latvijas	
iedzīvotāju	 norēķinu	 paradumus.	 Aptau-
jā	noskaidrots,	ka	teju	75%	iedzīvotāju	ir	
maksājumu	kartes	 ar	 bezkontakta	 norē-
ķinu	 iespēju,	 bet	 23%	 šāda	maksāšanas	
iespēja	 pieslēgta	 arī	 mobilajā	 telefonā,	
viedaprocē	vai	viedpulkstenī.	Asociācijas	
informācija	liecina,	ka	līdz	šā	gada	vidum	
Latvijā	aktīvas	bija	2	161	824	maksājumu	
kartes,	no	tām	vairāk	nekā	puse	bija	ap-
rīkotas	ar	bezkontakta	tehnoloģiju.	Karšu	
norēķini	pieejami	jau	vismaz	30	tūkstošos	
tirdzniecības	 vietu	 valstī,	 un	 no	 šā	 gada	
visām	maksājumu	karšu	pieņemšanas	ie-
rīcēm	Eiropā	jāpieņem	kartes	ar	bezkon-
takta	norēķinu	iespējām.
	 Daudzi	 kartes	 ievietošanu	 aparātā	
un	PIN	kodu	gan	vērtē	kā	drošāku	mak-
sāšanas	 veidu.	 Informatīvās	 kampaņas	
organizētāji	 skaidro	bezkontakta	norēķi-
nu	 priekšrocības	 un	 drošības	 aspektus,	
kliedējot	 izplatītākos	mītus.	Karti	nav	ie-
spējams	nolasīt	no	attāluma,	tāpat	nevar	

nozagt	naudu,	 tai	pietuvinot	 viltus	karšu	
pieņemšanas	 iekārtu.	 Katrs	 bezkontakta	
darījums	 ir	 izsekojams,	un	banka	 izmek-
lē	 katru	 gadījumu,	 kad	 noticis	 nedrošs	
un	 neautorizēts	maksājums.	 Ja	 ir	 bažas,	
ka	 bezkontakta	 karte	 teorētiski	 varētu	
tikt	noskenēta	ar	īpašu	ierīci,	IT	drošības	
konsultants	 Agris	 Krusts	 iesaka	 to	 turēt	
makā	starp	vairākām	citām	bezvadu	kar-
tēm.	Tas	palielina	drošību.	Nav	 jābaidās,	
ka	 par	 vienu	 pirkumu	 varētu	 samaksāt	
divreiz	 vai	 tas	 varētu	 tikt	 apmaksāts	 no	
vairākām	kartēm	vienlaikus	(ja	makā	tā-
das	vairākas).	Katram	bezkontakta	mak-
sājumam	ir	unikāls	numurs,	 tādēļ	to	nav	
iespējams	veikt	divreiz.	Vairākām	šādām	
kartēm	 esot	 kopā,	 nauda	 tiks	 noņemta	
tikai	no	tās,	kura	pirmā	būs	reaģējusi	uz	
karšu	 pieņemšanas	 iekārtas	 pieprasīju-
mu.
	 Papildus	kartēm	bezkontakta	maksā-
jumu	 iespējams	 veikt	 arī	 ar	 viedtālruni	
(tam	 jābūt	 ar	 jaunu	programmatūru)	 vai	
citu	viedierīci,	izmantojot	konkrētas	ban-
kas	mobilo	lietotni.	Sākot	tajā	darboties,	
tā	pa	soļiem	pasaka	priekšā,	kas	darāms.	
Pakalpojums	 nu	 jau	 pieejams	 vairākās	
bankās,	bet	 šo	 iespēju	 cilvēki	pagaidām	
izmanto	diezgan	kūtri.	Tehnoloģijas	attīs-
tās,	un	katrs	pats	var	izvērtēt,	kāds	norē-
ķinu	veids	pieņemamāks	un	kāda	iekārta	
ērtāk	 izmantojama.	 Turklāt	viens	norēķi-
nu	veids	neizslēdz	citu.

Pēc Finanšu nozares asociācijas un 
komercbanku materiāliem sagatavojusi 

Līga Liepiņa

l  Pirms veikt maksājumu, vienmēr jāpārliecinās, vai terminālī ievadīta atbilstošā 
preces summa.
l  Maksājot par pirkumu, bezkontakta karti vai ierīci labāk nopīkstināt pašam, nevis 
dot to darīt pārdevējam.
l  Jāpatur prātā PIN kods. Tas vajadzīgs pirkumiem virs 25 eiro, tāpat drošības labad 
neatkarīgi no maksājamās summas POS terminālis ik pa laikam pieprasīs ievadīt PIN 
kodu, lai pārliecinātos, ka karti izmanto tās patiesais lietotājs.
l  Jāseko norēķinu plūsmai un jārūpējas par savu datu un maksājumu ierīču drošu uz-
glabāšanu. Vēlams iestatīt, lai telefons paziņo par katru izejošo maksājumu, kas veikts 
ar karti.
l  Telefonu vai citu viedierīci, ar ko veic bezkontakta norēķinus, ieteicams aizsargāt, 
izmantojot ekrāna kodu, bloķēšanu ar pirkstu nospiedumu vai sejas atpazīšanu.
l  Regulāri jāatjauno viedierīces programmatūra.

PADOMI

Reizē	drosmīgi	
un	piesardzīgi

Latvijas iedzīvotāju norēķinu paradumu pētījums apliecina, ka bezkontakta maksāšanas 
iespēja kļūst arvien populārāka

Līgas Liepiņas foto

Kam ticēt?
Marta Rībele,	
Eiropas	Parlamenta	biroja	
Latvijā	vadītāja
	 Vai	 tiešām	 Hitlera	 daiļrade	
Latvijā	 ir	populārāka	par	Harija	
Potera	 sāgu*?	 Šādas	un	 līdzīgas	
“ziņas”	internetā	izplatās	kā	kū-
las	ugunsgrēks.	Daloties	ar	tām,	mēs	uguni	pūšam	vēl	lie-
lāku.
	 Gada	 nogales	 svētku	 tradīcijas	 dažādos	 Eiropas	 re-
ģionos	atšķiras,	un	tāpat	ir	ar	viltus	ziņām	jeb	dezinfor-
māciju.	Taču	abos	gadījumos	ir	vairākas	skaidras	lietas.	
Svētkos	tā	ir	kopā	būšana	un	brīnumi,	bet	cīņā	pret	dez-
informāciju	–	katra	paša	vērtības,	profesionāli	žurnālisti,	
valsts	un	Eiropas	Savienības	(ES)	kopīgas	iniciatīvas.

Kā ES mūs aizsargā
	 Dezinformācija	nav	jauns	fenomens,	bet	līdz	ar	inter-
neta	attīstību	mainās	tās	formas,	mērogs	un	izplatīšanās	
ātrums.	Eiropas	Savienībā	valstis	ir	apvienojušās,	gan	lai	
iegūtu	ekonomisku	spēku,	gan	kopīgi	stātos	pretim	izaici-
nājumiem.	Cīņa	pret	dezinformāciju	ir	viens	no	tiem.	
	 Kā	 ES	 mūs	 aizsargā?	 Jau	 2015.	 gadā	 izveidota	 Aus-
trumu	 Stratēģiskās	 komunikācijas	 operatīvā	 grupa,	 kas	
ES	 austrumu	 kaimiņvalstīs	 palīdz	 stiprināt	 neatkarīgu	
presi	un	audzē	ES	spēju	cīnīties	ar	Kremļa	propagandu.	
2018.	gadā,	gatavojoties	Eiropas	Parlamenta	(EP)	vēlēša-

nām	2019.	gada	maijā,	ES	ieviestas	vairākas	jaunas	lietas.	
Starp	ES	iestādēm	un	dalībvalstīm	izveidota	īpaša	agrīnās	
brīdināšanas	sistēma,	Briselē	un	ES	kaimiņvalstīs	ir	papil-
du	speciālisti	un	rīki	cīņai	ar	dezinformāciju,	kā	arī	“Face-
book”,	“Google”,	“Twitter”,	“Mozilla”	u.c.	parakstīja	labas	
prakses	kodeksu.	Cilvēki	Latvijā	varbūt	ir	pamanījuši,	ka,	
piemēram,	vietnē	“Facebook”	tagad	var	redzēt	politiskās	
reklāmas	apmaksātāju.	 Taču	varu	atklāt,	 ka	 liels	darbs	
notiek	arī	“neredzamajā”	frontē.	Piemēram,	Latvijā	pirms	
EP	vēlēšanām	ES	iestāžu	pārstāvniecības	kopīgi	ar	valsts	
pārvaldi	 izglītojās	un	regulāri	apmainījās	ar	informāciju,	
lai	varētu	atspēkot	dezinformāciju.

Jaunas idejas
	 Vasarā	 darbu	 sāka	 jaunais	 Eiropas	 Parlaments,	 un	
1.	decembrī		–	arī	jaunā	Eiropas	Komisija.	Izvērtējot	pa-
veikto	un	 situāciju	pasaulē,	 gaidāmas	 jaunas	ES	 līmeņa	
iniciatīvas,	piemēram,	Eiropas	demokrātijas	rīcības	plāns.	
Protams,	cilvēks	Liepājā	vai	Cēsīs	šo	politikas	pusi	labprā-
tāk	atstātu	lēmumu	pieņēmējiem,	taču	vairāki	rīki	ir	katra	
paša	rokās.	Piemēram,	ES	mājaslapa	pret	dezinformāciju,	
ko	var	atrast	internetā	pēc	atslēgvārdiem	“EU	Vs	Disinfo”	
un	kas	pieejama	angliski,	krieviski	un	vāciski.	Tajā	kopš	
šā	rudens	atrodami	vairāk	nekā	7000	prokremlisku	dez-
informācijas	piemēru	un	to	atspēkojumi.

Žurnālists kā bākuguns
	 Viennozīmīgi	šajā	laikmetā	ļoti	liela	loma	ir	profesio-
nāliem	medijiem.	 Skandināvu	mediju	 pētījumi	 rāda,	 ka	
82%	jauniešu	neatšķir	neatkarīgu	žurnālistiku	no	sponso-

rētā	satura,	un	tikpat	kritiska	situācija	varētu	būt	arī	citu	
vecumu	grupās.	Tādēļ	ne	tikai	valstu,	bet	arī	ES	iestādes	
pieliek	 īpašas	 pūles,	 lai	 atbalstītu	 kvalitatīvu	 žurnālisti- 
ku,	–	uzlabo	likumdošanu	un	palīdz	praktiski.
	 Arī	Latvijā	ES	iestāžu	pārstāvniecības	pievērš	lielu	uz-
manību	gan	pieredzējušo	žurnālistu,	gan	studentu	atbal-
stam.	

Sargā sevi pats
	 Kā	jau	minēju,	dezinformācijas	“seja”	visu	laiku	mai-
nās.	 Ja	agrāk	 tie	vairāk	bija	nepatiesi	 fakti	par	ES,	 tad	
tagad	 dezinformatoru	 mērķis	 arvien	 biežāk	 ir	 Eiropas	
vērtības.	
	 59%	Latvijas	iedzīvotāju	uzskata,	ka	dalība	ES	ir	laba	
lieta.	No	tā	var	secināt,	ka	Eiropas	vērtības	ir	Latvijas	cil-
vēku	DNS	sastāvdaļa.	Taču	to	apzināšanās	un	saglabāšana	
ir	katra	paša	atbildība.	Vienlaikus	ir	svarīgi	atcerēties	ES	
moto	“Vienoti	dažādībā”,	kas	nozīmē,	ka	vērtības	var	at-
šķirties.
	 Protams,	 lai	 cilvēki	 spētu	 atzīt	 un	 aizstāvēt	 savas	
vērtības,	 tikpat	 svarīga	 kā	medijpratība	 ir	 arī	 politiskā	
pratība.	Gribētos	ticēt,	ka	ar	valstu	un	ES	atbalstu	un	kon-
krētām	iniciatīvām	situācija	uzlabosies	arī	šajā	jomā.	Lat-
vijas	jauniešu	aktīvā	iesaiste	EP	vēlēšanu	kustībā	“Šoreiz	
es	 balsošu”,	 kas	 tagad	 pāraugusi	 iniciatīvā	 “Mēs	 esam	
kopā”,	 rāda,	 ka	 veidojas	 jauna,	 zinoša	 pilsoniskās	 sa-
biedrības	paaudze.

*	BBC	nesen	stāstu	par	viltus	ziņām	ilustrēja	ar	šādu	
piemēru	no	Latvijas.

RUNĀ EKSPERTS


