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Mainoties paaudzēm un 
sociālajiem tīkliem kļūstot 
par neatņemamu dzīves 
sastāvdaļu, arvien neiecietī-
gāka kļūst politiskā kultūra 
publiskajā telpā un aktuali-
zējas jautājums par komu-
nikāciju 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 konstruktīva. Taču arī sa-
biedrība 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 vei-
da politika un politiskā kultūra. 
Taču, lai nonāktu pie kvalitatīviem 
lēmumiem, ir jābūt diskusijai un 
viedokļu dažādībai,” uzskata Lat-
vijas Zemnieku savienības (LZS) 
Madonas nodaļas vadītājs, Mado-
nas novada domes priekšsēdē-
tājs Agris Lungevičs. Viņš piekrīt, 
ka asumi, reizēm arī rupjības un 
personiskie apvainojumi prieku 
nevienam nerada, tāpēc Mado-

nas novada pašvaldība pirms trim 
gadiem pieņēmusi Ētikas kodeksu 
un izveidojusi Ētikas komisiju. 

“Daži emocionāli izteikumi dis-
kusiju karstumā domes un komi-
teju sēdēs deputātiem pasprūk, 
pie retorikas tomēr būtu jāpiedo-
mā un jādiskutē bez personiskiem 
aizskārumiem, pārliecinot ar argu-
mentiem, nevis apvainojumiem,” 
uzskata A. Lungevičs. 

Arī Madonas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieka Zigfrīda 
Gora ieskatā (ievēlēts no Nacionā
las apvienības “Visu Latvijai – Tēvze-
mei un brīvībai”/LNNK saraksta; 
darbojas NA Madonas nodaļā un 
kādu laiku to ir vadījis) demokrā-
tijas apstākļos politiķu savstarpējā 
komunikācijā dominē diskusija. 

“Neraugoties – vai tās ir de-
bates vai polemika, diskusijas 
augstākais mērķis ir izdibināt pa-
tiesību. Lai to īstenotu, politiķiem 
jābūt gan īsteniem intelektuāļiem, 
gan apveltītiem ar augstiem mo-
rāles principiem. Diemžēl Latvijas 
politikas kultūrā tas nav bieži vē-
rojams. Šodien politiskajā komu-
nikācijā izmanto diskusijas formu 
“pretinieka pārliecināšana”, kas 
izpaužas vājāka par sevi oponen-
ta (vai svārstīga vēlētāja) izvēlē, 
lai pārliecināšanas azartā varētu 
atļauties izmantot pārspīlējumus 
un to subjektīvos sofismus. Tā-

pat tiek izmantota diskusijas for-
ma “uzvaras dēļ”, kad tiek izvir-
zīts mērķis uzvarēt oponentu ar 
jebkuriem līdzekļiem, arī negodī-
giem. Abas minētās diskusiju for-
mas pilnā mērā tiek praktizētas 
priekšvēlēšanu laikā, lai sasnieg-
tu mērķi – iegūt politisko varu.  
Nevaru nepieminēt arī diskusiju 
formu “strīda dēļ”, kuru bieži pie-
lieto politiķi, kas zaudējuši vēlēša-
nās,” novērojumos dalās Z. Gora.  

 Svarīgs ir diskusijas  
 rezultāts 

Savukārt Madonas novada 
domes deputāts Andrejs Ceļa-
pīters (darbojas partijas “Jaunā 
Vienotība” (JV) Madonas nodaļā) 
uzskata, ka nav tik ļoti svarīgas 
deputātu uzrunas, diskusijas for-
ma, kā rezultāts. 

“Labas diskusijas rezultāts ir 
kvalitatīvs lēmums, kura pieņem-
šanas procesā tiek vērtēti visda-
žādākie viedokļi neatkarīgi no tā, 
kurš lēmumprojekta apspriešanā 
iesaistītais ir paudis priekšlikumus 
vai kritiku. Agrāk, vadot pašval-
dību, vienmēr centos to ievērot, 
neuzturēt pozīcijas un opozīcijas 
attiecību formātu domes darbā. 
Visiem domē ievēlētajiem deputā-
tiem gan lēmumprojekta apsprie-
šanas, gan balsošanas procesā 
jādarbojas atbilstoši savam prob-

Mierīgo diskusiju ēra ir pagājusi

lēmas risinājuma redzējumam un 
pārliecībai. Diemžēl esošajā sa-
saukumā ir ievazāta tāda pati bal-
sošanas kaite kā Saeimā, kur bal-
sojumu nosaka īkšķis vai pacelta 
attiecīgas krāsas kartīte. Tāpēc 
lēmumu pieņemšanas procesā 
notiek paralēli monologi, jo visu 
kāds jau izlēmis  pirms sēdes, 
un diskusija, priekšlikumi domes 
sēdē no vairākuma viedokļa ir lie-
ki. Nav jāuztraucas par spraigām 
diskusijām domes sēdēs, bet gan 
par klusējošo deputātu balsotāju, 
kurš balso nevis pēc savas pārlie-
cības, bet tāpēc, ka tā norunāts, 
klusē, jo nespēj diskusijā atbalstīt 
lēmumprojektu, kurš ir pret pār-
liecību, bet nobalsot par to spēj. 
Laba, saturīga, ar argumentiem, 
kritiku, arī emocijām piesātinā-
ta diskusija ir nepieciešama kā 

kvalitatīvu, izsvērtu lēmumu radī-
šanas platforma,” ir pārliecināts 
A. Ceļapīters.

 Cietais disks  
 nav bezizmēra 

Latvijas Reģionu partijas Mado-
nas nodaļas vadītājs Ojārs Krūmiņš 
savukārt uzsver, ka mūsdienu in-
formācijas laikmetā ir jābūt ļoti pa-
cietīgiem, jo informācijas daudzu-
mu, ko katrs uzņem šodien, nevar 
salīdzināt ar laiku pirms 10 un vai-
rāk gadiem. “Par gandrīz jebkuru 
nozari katru dienu tiek atklāts kas 
jauns. Tomēr cilvēka cietais disks 
nav bezizmēra. Lai cik sarežģīts 
darbs būtu valdībā un parlamentā, 
šobrīd politiķi var pieļaut kļūdas 
un neapdomīgus gājienus vairāk 
nekā jebkad agrāk. 
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Pirms diskusijas nekad nevar zināt, cik asā formā tā izvērsīsies...
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politiskajā kultūrā ir 
mūžam mainīgs process. 
Agrāk politiskās 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 sapratuši, ka 
lielāku atdevi par mazākām izmaksām iespējams iegūt no 
komunikācijas sociālajos medijos. Iespēja nepastarpināti, 
interaktīvi uzrunāt savu elektorātu bija panākumu atslēga 
jaunajiem politiskajiem spēkiem – Jaunajai konservatīvajai 

partijai un jo īpaši “KPV LV”, kuru kampaņu kasēs līdzekļu bija 
mazāk nekā “lielajiem” kolēģiem. 

“KPV LV” panākumi nebūtu iedomājami bez Artusa Kaimiņa 
un Alda Gobzema izvērstajām aktivitātēm sociālajos medijos. 
Video blogu un straumēto video priekšrocība pār statiskiem 
vizuāliem kampaņas materiāliem vai montētiem video ir tā, ka 
politiķis var veidot personalizētu saturu un saikni ar vēlētāju, un 
šī ir lieliska priekšrocība 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 partijas tēla veidošanā.

Lielā politika un politiskās komunikācijas tendences no 
Rīgas izstaro uz reģioniem, un iepriekšējā pašvaldību vēlēšanu 
ciklā varējām vērot, ka aktīva kampaņa sociālajos tīklos 
vēlētājam ļauj vieglāk identificēt atšķirības starp partijām.

Protams, tuvredzīgi būtu apgalvot, ka šobrīd pašvaldību 
vēlēšanās var uzvarēt tikai ar aktīvu kampaņu sociālajos 
medijos. Tā joprojām neveido un vēl ilgi neveidos visu 
informatīvo telpu, līdz ar to nepieciešamas tiešās tikšanās ar 
vēlētājiem, ko, starp citu, var izmantot kā interneta kampaņas 
elementu, un informācijas ievietošana klasiskajos medijos. 
Pašvaldībās liela daļa vēlētāju 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 
iedzīvotājiem, vienlaikus veidojot regulārus videoblogus.

Politiķi jau sen sapratuši, ka Latvijā, kur vēlētāju 
maz uztrauc partiju politiskā ideoloģija, uzsvars jāliek 
uz personāliju spēju atrast ceļu uz vēlētāja sirdi, apejot 
smadzenes. Atšķirība vien tā, ka skaistu frizūru TV reklāmā ir 
nomainījis emocionāls, ar mobilo telefonu straumēts video.


