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“Mēs, cilvēki, kā lasītāji un 
skatītāji esam ļoti dažādi. 
Tas ir atkarīgs no mūsu 
izglītības, ģimenes, sociālās 
vides, draugiem, darba ko-
lektīva utt. Ļoti liela nozīme 
ir arī iedzimtībai jeb spējām, 
ko mums iedod vecāki un 
vecvecāki. Ir diezgan daudz 
cilvēku, kuriem manis 
minēto apstākļu dēļ ir grūti 
analītiski vērtēt informāciju 
– atsijāt graudus no pela-
vām,” spriež bijušais politi-
ķis, jurists Jānis Lagzdiņš. 
Bijušais Saeimas deputāts 

vairāk patērē drukātos medijus, 
mazāk seko līdzi interneta por-
tālu un televīzijas saturam. “Man 
liela nozīme ir tam, kurā medijā 
informācija ir publicēta. Medijam, 
kas ir pārbaudīts, un es zinu, ka 
tas mani nav krāpis ar melīgu un 
nepatiesu informāciju, es uzticos 
daudz vairāk.” 

J. Lagzdiņš atzīmē, ka svarī-

gi izlasīt ne tikai ziņu virsraks-
tus, bet iedziļināties arī saturā: 
“Viens no izplatītiem un seniem 
žurnālistikas paņēmieniem, kā 
uzrunāt lasītāju, ir uzlikt šokējo-
šu virsrakstu. Tas ir saprotams, 
jo žurnālisti vēlas, lai raksts tiktu 
lasīts vai sižets skatīts. Minēšu 
konkrētu piemēru. Nesen kādā 
nopietnā rakstošā medijā bija 
publicēta informācija jeb faktiski 
analīze ar virsrakstu, ka nāka-
majā gadā Latvijā nodokļu slogs 
uz katru iedzīvotāju pieaugs par 
377 eiro. Virsraksts šokējošs, 
bet raksta būtība ir tāda: tiek 
prognozēts, ka nākamajā gadā 
iedzīvotāji strādās produktīvāk, 
pelnīs vairāk un, tā kā viņu ienā-
kumi būs lielāki, attiecīgi pieaugs 
arī nodokļu izdevumi. Fakts, ka, 
iespējams, iedzīvotāju ienākumi 
būs lielāki, virsrakstā pasniegts 
ar negatīvu kontekstu, tas ir, ka 
būs lielāks nodokļu slogs.” 

Viņš saka, ka šādai pieejai, 

proti, akcentēt negatīvo arī po-
litiķu darbā, ir zināma loģika. Jo 
normāls produktīvs un godīgs 
darbs ir norma, bet slikti darbi ir 
sensācija, un tiem jāpievērš lielā-
ka uzmanība. 

Tajā pašā laikā J. Lagzdiņš 
rosina lasītājus nesteigties ar 
komentāru rakstīšanu un infor-
mācijas tiražēšanu tālāk, īpaši, 
ja tā ir sensacionāla un šokējoša. 
Vispirms vēlams ievākt papildu 
informāciju par notikumiem, pro-
cesiem vai cilvēkiem. “Ir taču zi-
nāms, ka aiz šādas informācijas 
bieži vien stāv Krievijas vai citu 
valstu finansētas iestādes, kas 
šādi mēģina ietekmēt iedzīvotāju 
viedokli.” 

J. Lagzdiņš novērojis, ka tie 
cilvēki, kuri tic zīlniecēm, dažā-
dām parādībām un netradicio-
nālai medicīnai, vairāk pakļauti 
viltus ziņu ietekmei. 

“Kritiskā un analītiskā domā-
šana, protams, ir jātrenē. Ar lai-
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Lasīt tālāk par virsrakstu 

Jānis Lagzdiņš drukātai Latvijas presei ir uzticīgs ne tikai kā 
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ku arvien vairāk cilvēku spēs iz-
vērtēt ikdienas norises gan mūsu 
valstī, gan pasaulē.” 

Viņaprāt, būtiski arī zināt, vai 
medijs nav politiski angažēts. Ie-
spējams, tas pauž vienas politis-
kas vai finanšu grupas intereses. 
Tajā pašā laikā bijušais Saeimas 

deputāts arī atzīmē, ka tas ir iz-
platīts daudzviet pasaulē, īpaši 
“lielajās Rietumu demokrātijās”, 
kur prese pārstāv dažādus politi-
kas un interešu novirzienus. “Tas 
nav nekas slikts. Tas nozīmē vien 
to, ka mediji ir dažādi.”

Ilze Ozoliņa 
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Latvijas ģimenēs sarunas par 
digitālo vidi nav ierastas – ti-
kai vienā no piecām ģimenēm 
vecāki mēdz interesēties 
par jauniešu dienas gaitām 
internetā, liecina iniciatīvas 
“Samsung skola nākotnei” 
šovasar veiktā aptauja. 
Pieaugušie par maz taujā, ko 
jaunietis internetā jaunu ie-
mācījies, interesantu izlasījis, 
kādā diskusijā iesaistījies, vai 
ar kādu iepazinies. Taču tieši 
šīs sarunas ir ļoti nozīmīgas, 
lai jaunā paaudze prastu 
droši un saprātīgi lietot mo-
dernās tehnoloģijas.
Tikai 1% jauniešu līdz 17 gadu 

vecumam nav reģistrējies nevienā 
sociālo tīklu vietnē, kas nozīmē, 
ka praktiski visiem ir aktuāli arī 
sociālo tīklu lietošanas drošības 
jautājumi. Un, lai arī daļa jauno 
cilvēku atzīst, ka vecāki būtiskā-
kos jautājumus par interneta un 
viedtālruņa lietošanu ir stāstījuši, 
tomēr daudzās ģimenēs nekad 
nav notikusi saruna, piemēram, 
kā aizsargāt tālruni pret vīrusiem 
(53%), meklēt informāciju, izvērtēt 
atrasto un lasīto (40%), kā rīkoties 
problēmsituācijās interneta vidē 
un kad lūgt palīdzību pieauguša-
jiem (33%).

Vairums Latvijas bērnu pirmo 
profilu sociālajos tīklos izveido 
pirms atļautā 13 gadu vecuma, 
katrs piektais skolēns tur piere-
ģistrējas jau 8 gadu vecumā. Tāpēc 
daudzi jaunieši dzīvi internetā sāk 

nepieredzējuši un atzīst, ka nožē-
lo to, ko darījuši sociālajos tīklos 
agrāk. Topa augšgalā ir dalīšanās 
ar pārāk lielu daudzumu foto (īpa-
ši meitenēm) un rupja vai agresī-
va uzvedība (biežāk zēniem). 28% 
jauniešu norāda, ka viņiem būtu 
bijis mazāk problēmu, ja būtu 
saņemts atbalsts no vecākiem in-
terneta lietošanas sākumposmā. 
“Sociālajiem tīkliem ir milzīga ie-
tekme uz mūsu pašnovērtējumu. 
Īpaši viegli ietekmējami ir bērni, 
kam var rasties izkropļota izprat-
ne par cilvēka izskatu un laimī-
gas dzīves standartiem. Lai kļūtu 
populāri un iekļautos kolektīvā, 
pusaudži ir gatavi iesaistīties ris-
kantās darbībās. Tieši vecākiem 
ir jābūt sarunas iniciatoriem un 
bērna galvenajiem padomdevē-
jiem digitālās pratības jautājumos. 
Svarīgo jautājumu izrunāšana var 
novērst nevēlamas situācijas un 
nepatīkamus brīžus. Jo agrāk un 
biežāk mēs par šiem tematiem 
runāsim, jo retāk “kāpsim uz grā-
bekļiem”,” komentējot aptaujā 
noskaidroto, saka “Samsung skola 
nākotnei” iniciatīvas vadītāja Balti-
jā Egle Tamelīte. 

Tikai aptuveni puse pusaudžu 
atzīst, ka ģimenē tiek pavadīts 
kopīgs laiks internetā, piemēram, 
meklējot informāciju, plānojot 
ceļojumu vai lasot interesējošu 
rakstu. Toties katram trešajam 
jaunietim ir bijis kauns par vecā-
ku rīcību sociālajos tīklos: 34% par 
savu vecāku komentāru viņa soci-

ālo tīklu profilā; 24% –  par to, ko 
vecāki ir nolaikojuši vai nošērojuši 
savā kontā.

Tikai puse jauniešu atzīst, ka 
viņu ģimenē ir kāda vienošanās 
par interneta un viedtālruņa lieto-
šanas noteikumiem, turklāt 25% ģi-
meņu šie noteikumi jāievēro tikai 
bērniem, tie neattiecas uz vecā-
kiem. Ģimenēs ir atrunāts, ka vied-
tālrunim vienmēr jābūt uzlādētam 
(79%), sociālajos tīklos nedrīkst iz-
vietot personīgu informāciju (70%), 
ir aizliegums lietot viedtālruni mal-
tītes vai ģimenes pasākumu laikā 
(54%), ierobežots laiks internetā 
(22%), ka viedtālrunis netiek iz-
mantots pirms gulētiešanas (20%). 

Eksperti neslēpj, ka vecāki 
dažkārt neizprot digitālo vidi, kurā 
ik dienu uzturas jaunieši, un tele-
fona atņemšana vai interneta li-
mita noteikšana ir vienīgais veids, 
kā pieaugušie spēj kontrolēt savu 
bērnu interneta lietošanas para-
dumus. Puse aptaujāto sodīti, at-
ņemot viedtālruni vai ierobežojot 
interneta lietošanu (45%).

Lai ģimenē veidotos veselīgi 
viedierīču lietošanas paradumi un 
bērni prasmīgi vadītu dzīvi tieš-
saistē, ir vērts izrunāt digitālās 
veselības noteikumus un vienoties 
par to ievērošanu. Vairums jaunie-
šu sagaida no vecākiem uzticēša-
nos (36%) un uz sadarbību vērstu 
attieksmi (27%), tikai 12% vēlas 
pasīvu attieksmi – lai neizspiego 
digitālās gaitas un liek mierā.

Anda Pūce

Vislabāk mācīt ar savu piemēru

PADOMI
DAŽI PRINCIPI, KO IEMĀCĪT BĒRNAM, LAI VIŅŠ  
NEPAKĻAUTOS SOCIĀLO TĪKLU NEGATĪVAJAI IETEKMEI:
1. Nedalies ar privātu informāciju, pārvaldi pats savu kontu 
informāciju. 
2. Nekļūsti par agresoru, nepazemo citus un ziņo par pārkāpumiem, 
ja pamani.
3. Tava reputācija sākas internetā, un aiz tevis vienmēr paliek 
digitālas pēdas.
4. Izvērtē kritiski visu, ko redzi un lasi, un nebaidies atšķirties!
5. Izmanto sociālos tīklus par iedvesmas un jaunu zināšanu apguves 
avotu.
6. Čatošanu saziņas vietnēs aizstāj ar satikšanos klātienē.


