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vadošā pētniece

Mūsdienu reliģiju studijās garīgums tiek rak-
sturots kā cilvēka iekšējo pārdzīvojumu unikāla 
pieredze, kurā klātesoši ir tradicionālie kultūras 
simboli, kā arī citi cilvēkam nozīmīgi tēli, turklāt 
garīgums no reliģiozitātes atšķiras ar to, ka pēdējās avoti vairāk ir meklējami ārējā pasaulē priekšrakstu un tradīciju veidolā, savukārt 
garīguma avots ir cilvēka iekšējā pieredze. Citiem vārdiem mēdz teikt, ka reliģija ir ticība kāda cita pieredzei, bet garīgums ir paša 
pieredze, bieži saistīta ar personīgo izaugsmi, pašatklāsmi, svētuma izjūtas meklējumiem vai savas iekšējās dimensijas sastapšanu.

Ar to vēlos teikt, ka garīguma (arī latviskuma) meklējumu ceļš pieprasa aktīvu paša cilvēka līdzdalību. Tas ir individuāls – un 
katram var būt atšķirīgs. Vienam meklējumi sākas ar literatūras studēšanu, citam impulsu dod kopīga svētku svinēšana, kāda sena 
melodija, rota, auduma raksts. Pirmajā gadījumā akcents tiek likts uz prātu un izziņu, otrajā – uz zemapziņu un emocionālo pasauli. 
Veiksmīgi, ja abas pieejas izdodas apvienot.

sākt ar darīšanu, nevis prātošanu
Kāpēc pasaules tautu kultūru praksēs izplatīts ceļš ir sākt ar darīšanu, nevis prātošanu? Ar rituālu var izteikt to, ko nevar izteikt vār-

dos. Rituālam ir sava valoda ar dziļu simbolisku jēgu. Tajā ir gan mīklainība, gan noslēpums. Rituālu pamato mīts, bet mītisko pasauli 
nevaram tvert ar racionālo prātu. Mītiskajā apziņā, piemēram, ķermeņa kustība ir arī dvēseles kustība. Bieži vien pēc gadskārtu svētku 
svinēšanas, ja cilvēks ir bijis atvērts jaunajam, līdz šim neiepazītajam un līdzdarbojies gan svētku sagatavošanās posmā, gan rituālo dar-
bību veikšanā, tiek iegūta neaprakstāma vienotības izjūta – ar dabu, senčiem, līdzcilvēkiem, un tā ar katru nākamo reizi padziļinās.
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Meteņus svin nevis tā-
pēc, ka dabā ir iestājies 
silts laiks, bet otrādi – 
pavasaris nomaina 
ziemu tāpēc, ka ir noticis 
pavasara sagaidīšanas 
rituāls.

Pasaule nemainās pati par 
sevi, kā tas šķiet mūsdienu 
cilvēkam. Pasaule mainās un 
izmaiņas tiek akceptētas 
tikai rituālos.

uzzini

Meteņi
Par garīguma
meklējumiem 

latviešu
tautas tradīcijās

Meteņi
Kad: 3. marts.
Kāpēc: pavasara sagaidīšana.
tradīcijas: ugunskurs, salmu kūļu
dedzināšana, vizināšanās no kalna 
ar ragavām, budēļos iešana, 
ķekatās lēkšana, Meteņa dzīšana, 
bagātīgi klāts galds.



3februāris 2017

praktiskā nozīmība tiek 
savienota ar simbolisko
Sabiedrībā ievērojama loma ir viedok-

lim, ka baltu garīgās vērtības ir grūti saska-
tīt tāpēc, ka tradicionālo svētku rituālu jēga 
tiek saistīta ar zemkopja un lopkopja ikdie-
nu, kas mūsdienu pilsētniekam vairs nav 
aktuāla. Taču es vēlos uzsvērt, ka rituāli, 
kas ir veltīti auglības, ražas nodrošināšanai, 
atgādina un izceļ plašākas kosmiskas kop-
sakarības. Piezīmēšu, ka laukos ļaudis jo-
projām audzē labību un lopus. Senajam lat-
vietim govs, vista vai krupis nav tikai piena, 
gaļas vai kāda cita materiāla labuma iegu-
ves avots. Praktiskā nozīmība tiek savieno-
ta ar simbolisko. Minētie dzīvnieki var būt 
arī sakrāli objekti – Zemes mātes jeb Māras 
reprezentanti. Cits piemērs: jebkurš koks 
var kalpot kā kurināmā vai celtniecības re-
surss, taču tas spēj pārvērsties arī Pasaules 
kokā. Respektīvi, garīgums ir mūsos pašos, 
mums tikai ir jāzina šo simbolu valoda. 
Simboli spēj izteikt ne tikai apzināto, bet 
arī neapzinātu nozīmju un jēgu tīklu. Ne 
vienmēr folklorā, tautasdziesmās mantotās 
formulas ir jāsaprot racionāli un lietišķi ar 
prātu, to ietekme ir daudz plašāka.

latviskais gars
Kā ģimenēs vispirms jau paši vecāki var 

būt latviski savā garā? Jebkuras ģimenes 
(dzimtas, tautas) spēks slēpjas savu sakņu 
apzināšanā. Katram ir jāsāk ar savas dzim-
tas vēstures, sava novada kultūras tradīciju 
izzināšanu. Ja ir apņemšanās darināt savu 
tautastērpu, tad tam būtu jābūt no tā novada 
vai pagasta, no kura pats vai kāds no vecākiem, vecvecākiem ir nācis. Ja ir vēlēšanās 
svinēt Jāņus, tad vērtīgi būtu iemācīties sava novada līgotnes. Savējā, tuvā apzināša-
na un apguve veido personīgas kultūras vērtības, kas ļauj sevi konkretizēt un vēlāk 
sastapties ar citādo.

laiku pa laikam mēs salāgojam dažādus procesus 
mītiskajā, fiziskajā un sociālajā plānā
Skaidrojums par pasaules izcelšanos, tās funkcionēšanas likumsakarībām attiek-

sies uz mītisko plānu. Mītiskā realitāte ir iepludinājusi sevī zemapziņas informāciju, 
kuru apziņa arhetipisku tēlu veidā apvieno ar tiem tēliem, kas ir iegūti no ārpasau-
les. Šie arhetipiskie tēli ir līdztiesīgi, bieži vien pat svarīgāki par ārpasaules jutekliski 
tvertajiem tēliem. Tādā veidā senā cilvēka apziņa sapludina vienā veselumā saturu 
un formu, laiku un mūžību. Fiziskais plāns atspoguļos ar mūsu maņām tveramās 
pārmaiņas fiziskajā pasaulē. Par sociālo plānu runājam, parādot pārmaiņas indi-
vīda un sabiedrības dzīvē. Katra kultūra funkcionē un atražo sevi caur konkrētiem 
cilvēku uzvedības veidiem. Rituālā dabas (bioloģiskais) fakts (piemēram, dzimšana, 
nāve) pārvēršas īpašā – sakrālā sociālā notikumā.

Metenis kā tēls, kurš nāk pie mums pār kalniņu, kuram ir piecas meitas un 
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Ja cilvēks ir bijis atvērts 
jaunajam, līdz šim 
neiepazītajam un 
līdzdarbojies gan svētku 
sagatavošanās posmā, 
gan rituālo darbību 
veikšanā, tiek iegūta 
neaprakstāma vienotības 
izjūta – ar dabu, 
senčiem, līdzcilvēkiem, 
un tā ar katru nākamo
reizi padziļinās.

Tas, vai laišanās ar 
ragaviņām no kalna būs 
ikdienišķa izklaide vai 
rituāla darbība, ir atkarīgs 
no tā, cik jēgpilni cilvēks 
to darīs.
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pieci dēli, būs tverams mītiskajā plānā. Kā īpašais 
laiks kalendārā, noteikts saules stāvoklis gada ritē-
jumā tas iniciēs fiziskas pārmaiņas dabā, iezīmēs 
pavasara sākumu. Sociālajā plānā tradicionālajā 
sabiedrībā Meteņi iezīmēs robežšķirtni starp darā-
majiem darbiem – beigsies vērpjamais laiks, sāksies 
aušana. Domāju, ka arī mūsdienās, par spīti vien-
veidīgajam darbam birojā vai kur citur gada garu-
mā, personīgajā dzīvē tas iezīmēs kādas izmaiņas. 
Varbūt tā būs vasaras ceļojumu plānošana, apģērba 
iegāde un nomaiņa uz plānāku vai biežāki izbrau-
cieni dabā, izmaiņas ēdienkartē u. c.

meteņi iezīmē pavasara sākumu
Tradicionālajā kultūrā tikai rituāls apliecina noti-

kumu. Meteņus svin nevis tāpēc, ka dabā ir iestājies 
silts laiks, bet otrādi – pavasaris nomaina ziemu tāpēc, ka ir noticis pavasara sagaidī-
šanas rituāls. Citiem vārdiem, pasaule nemainās pati par sevi, kā tas šķiet mūsdienu 
cilvēkam. Pasaule mainās un izmaiņas tiek akceptētas tikai rituālos. Laiks pulsē svētku 
rituālos. Pavasara sagaidīšana var notikt arī tad, ja dabā vēl ir auksta ziema. Savukārt, 
lai cik auksts laiks vēl būtu dabā, pēc svētku nosvinēšanas tas tiek uzskatīts par pava-
sarīgu.

Lai kāda darbība kļūtu par rituālu, tā ir jāpārvērš zīmju un simbolu valodā. Tas, vai, 
piemēram, laišanās ar ragaviņām no kalna būs ikdienišķa izklaide vai rituāla darbība, ir 
atkarīgs no tā, cik jēgpilni cilvēks to darīs. Pacelties virs ikdienišķās apziņas palīdz gan 
svētku apģērbs, gan kopīgais svinētāju nolūks šādai izdarībai, gan pārdzīvojums par sacen-
sības rezultātu, gan rituālās vārdformulas, kas pavada nobraucienu, u. tml.

ar maskas palīdzību cilvēks komunicē ar neredzamo pasauli
Varam to saukt par viņpasauli, citpasauli, vienkārši – par citādo. Vai tā būtu kosmogonijas atkārtošana, dzimšanas–nomirša-

nas–atdzimšanas izspēlēšana, mītisko tēlu klātbūtne – saskarsme ar maskām atjaunos laiku un telpu, nodrošinās auglību, atnesīs 
svētību. Kādas maskas lietot, kā uzvesties, ko teikt vai dziedāt – šādas prasmes parasti manto tradīcijās.

Masku tēlu izvēle tradīcijas ietvaros mēdz būt spontāna. Cilvēka raksturs un citi dotumi noteiks, vai viņš gribēs būt masku 
grupas barvedis – galvenā maska, kas vada citu masku darbošanos, vai maska, kura var klusēt un vienkārši būt klāt barā. Ja runā 
par dzīvnieku maskām, tad tie ir mītiskie dzīvnieki ar īpašām spējām šķērsot pasauļu robežas un atnest cilvēkiem auglību un 
svētību. Tradicionālajā sabiedrībā un, ceru, arī mūsdienās, ir būtiski domāt: „Ko es varu dot citiem?” Tad atbilde uz jautājumu 
„Ko man tas dos?” nāks likumsakarīgi.
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Cilvēka raksturs un citi 
dotumi noteiks, vai viņš 
gribēs būt masku grupas 
barvedis – galvenā 
maska, kas vada citu 
masku darbošanos, vai 
maska, kura var klusēt
un vienkārši būt klāt barā.
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psiholoģe, sistēmisko risinājumu konsultante

Katras attiecības ir sava veida kontrakts jeb vienošanās, kurā ikviens attiecību dalībnieks uzņemas 
savas saistības. Taču, ja saistību uzņemšanās notiek pēc principa „parasti cilvēki dara tā”, tad attiecī-
bās sāk valdīt haoss, tāpēc ka gaidas paredz uzminēt otra cilvēka vajadzības.

stereotipi
Ļoti izplatīti cilvēku prātos ir stereotipi par kaut kādām vīriešu lietām (darbiem) un sieviešu lietām 

(darbiem). Sieviete ar vīru nepārrunā, kāda būs viņu sadzīve, bet gaida, ka viņš darīs to, to un to. To 
pašu, protams, no savas puses var darīt vīrietis – gaidīt, ka sieva darīs to, ko viņš no viņas gaida, ne 

pušplēsta vārda par to viņai neminot. Rezultātā abi gaida un nevienam nav ne jausmas, ko gaida otrs. Abi it kā kaut ko dara, it kā viss 
notiek, taču abos krājas neapmierinātība. Ar laiku var būt arī tā, ka konkrēta gaidāmā rīcība neīstenojas, pretenzijas krājas, pacietī-
bas mērs izsīkst, briest konflikts, kurš visdrīzāk risināsies agresīvi un neadekvāti, iztirzājot arī tādus argumentus, kuri nesaistās ar 
konkrētu gadījumu. Tas radīs sāpes abu sirdīs, un pēc tam uzticēšanās vairs nekad nebūs tik tīra, kāda bija attiecību sākumā.

izeja: sadarbība un atbildība
Ja kāds no attiecību dalībniekiem nerēķinās ar otra cilvēka interesēm, prasmēm, vajadzībām, vēlmēm un izpausmēm, bet sais-

tību uzņemšanās notiek pēc principa „parasti cilvēki dara tā”, tad attiecībās sāk valdīt haoss. Abpusējas nesapratnes dēļ rodas 
spriedze, nervozums, neapmierinātība, var uzkrāties neizteiktas vai aplami izteiktas un neizprastas pretenzijas, galējā variantā arī 
klaja vardarbība.

Savukārt, ja attiecības risinās ar sapratni, tad katrs var uzņemties tās saistības, par kuru pildīšanas iespējamību un kvalitāti pats 
jūtas drošs. Tādu vienošanos var mainīt – saistības var pārdalīt, par atbildību saistībās var runāt.

savu vajadzību neapzināšanās
Ir sievietes, kurām nepatīk gatavot vai kurām maltītes pagatavošana nav stiprā puse. Tad sievietei visas gatavošanas reizes var 

nākt ar mokām, tērējot tam divreiz trīsreiz vairāk enerģijas nekā citas sievietes un uzjundot tādas emocijas, ka bērns no skolas 
vai vīrs no darba tiek sagaidīts nevis ar smaidu, bet ar mocekles mīmiku un nepelnītām 
pretenzijām, kuras pat nerastos, ja sieviete nebūtu nogurusi un sapukojusies ēst gatavo-
šanas procesā. Taču ir vīrieši, kuri lieliski gatavo un dara to, šķiet, daudz vieglāk nekā 
jebkura sieviete. Ir vīrieši, kuriem nepadodas ierastie vīru darbi, un ir sievietes, kuras 
lieliski pārvalda āmuru vai saliek plauktiņu. Man ir pazīstama ģimene, kur vīrs daudz 
labāk par sievu šķiro veļu mazgāšanai veļas mašīnā un labāk par sievu aplēš, cik un kādus 
produktus vajag nopirkt, lai pagatavotu kādu maltīti. Viņš atceras, kuri produkti un kādā 

Attiecību MAldugunis

Ģimenē ir jābūt iespējai 
pārrunāt notiekošo. 
Izteikt, uzklausīt, 
saskaņot lēmumu.
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daudzumā ir mājās, kuri ir izbeigušies, viņa – ne. Dzīvokļa tīrīšana ir sieviešu lieta? Pirmkārt, katram aiz sevis ir jāsatīra pašam, 
turklāt šodienas sadzīvē ir tādas parādības, kuras ir novecojušas, un ir tādas, kuras labāk būtu pārrunāt.

Šajos piemēros ir atainota ļoti raksturīga uzvedība kopdzīvē. Dzīvē, protams, ir arī daudz neuzkrītošākas un niansētākas lietas, par 
ko ir vērts parunāt, lai negribētos nožņaugt partneri pēc pusgada kopdzīves par to, ka cilvēks izrādījās nesaprotošs, vienaldzīgs un 
tāds, kas nepalīdz… Vai tiešām partneris ir tik nejauks, ka vienkārši nepalīdz, vai viņš tomēr nezina, kur jums vajag to palīdzību un 
kādai tai būtu jābūt? „Ko – viņš (viņa) pats (pati) neredz?!” Jā, neredz, un tas ir normāli. Katrs cilvēks var atbildēt tikai par sevi, un kat-
ram pašam ir jāapzinās savas vajadzības un vēlmes. Un tad otram ir jādara zināms, kāda veida palīdzību jums vajadzētu saņemt. Vēl 
jo labāk, ja uz saņemto pakalpojumu partneris var atbildēt ar pretpakalpojumu. Tad palīdzības sniegšana nevis iztukšos palīdzētāju, 
bet – gluži otrādi – attiecību balanss nolīdzināsies.

Pārpratumi var rasties arī gaidu dēļ, piemēram, ja no rīta, ēdot brokastis, tiek paziņots, ka maize ir beigusies, šīs ir pēdē-
jās šķēles, bet netiek sarunāts, kurš maizi pirks, vakarā var piedzīvot nevajadzīgu ķildu par to, ka katrs no partneriem bija 
domājis, ka maizi nopirks otrs. Protams, ka var to nesarunāt uzreiz, bet izdarīt dienas laikā. Runa nav par to, lai visu izda-
rītu laikus un nevainojami, bet par to, ka ģimenē ir jābūt iespējai pārrunāt notiekošo. Izteikt, uzklausīt, saskaņot lēmumu 
un neapkraut otru ar savām neizteiktajām cerībām.

perfektais plāns
Neformalizētas, iejūtīgas attiecības nevar veidot pēc strikta plāna, kurā ir sarakstītas vi-

sas saistības. Ja jums ir bijis nodoms nodrošināties ar vienu perfekto plānu visam mūžam, 
tas pārvērtīsies par kārtējo nebeidzamo izaicinājumu, kas jums liks ikdienā pievienot plānam 
iepriekš tajā neiekļauto. Vienkārši izrādīsies, ka ir vēl miljons nianšu, par kurām netika pado-
māts, un ik reizi atklāsies apstākļi, kurus nevarēja paredzēt.

Drošāk būs tad, ja pakāpeniski, attiecīgām 
problēmām rodoties, tiks sadalītas ikdienas 
darbības atbilstīgi partneru spējām un iespē-
jām. Liela daļa trauksmes zudīs, ja abiem būs 
skaidrs, ka ārkārtas gadījumā var lūgt otra 
palīdzību. Ja viens no partneriem vairs neva-
rēs vai negribēs, tad vienošanos varēs pārru-
nāt un atrast jaunu risinājumu. Attiecībās ir 
jāpastāv iespējai mainīt noteikumus. Lai tā 
notiktu, abiem ir jāpieņem fakts, ka katram 
cilvēkam ir savas spējas, prasmes, iespējas ap-
gūt jaunas prasmes un ierobežojumi. Ar vienu 
un to pašu darbību viens cilvēks tiek galā vēsā 
mierā, bet cits vienkārši nav spējīgs to apgūt. 
Nevajag pieprasīt neiespējamo.

Katram cilvēkam ir jābūt laikam un iespē-
jai atjaunot savus spēkus. Intereses un atpūtas 
veids partneriem var atšķirties. Ja partneris 
negrib atteikties no saviem vaļaspriekiem jūsu 
dēļ, tas nenozīmē, ka viņš jūs nemīl. Ja jūs pie-

Uzvedība var būt 
neiederīga vai 
nepiedienīga, jūtas 
un garastāvokļi – ne.
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ņemat partnera intereses un necenšaties tās 
kontrolēt, tas nozīmē, ka jūs viņu mīlat. Pro-
tams, nevar runāt par sadarbību, ja šī pieņem-
šana nav abpusēja.

savu jūtu nepieņemšana
Cilvēkam ir grūti orientēties un saprast, kas 

ar viņu notiek un kas būtu jāmaina, ja cilvēks 
nepieņem savas jūtas. Jūtas, emocijas, izjūtas 
un garastāvokļi signalizē mums, vai mūs ap-
mierina tas, kas notiek, vai ne, un tad var sa-
prast, vai cilvēkam ir jāmaina sava attieksme 
pret notiekošo vai kaut kas jādara, lai mainītos 
apstākļi, vai vienkārši ir jāparūpējas par sevi. 
Ir jāpieņem gan savas jūtas un vajadzības, gan 
partnera jūtas un vajadzības. Nevar justies pa-
reizi vai nepareizi, piedienīgi vai nepiedienīgi. 
Cilvēks jūtas tā, kā jūtas. Uzvedība var būt ne-
iederīga vai nepiedienīga, jūtas un garastāvok-
ļi – ne. Nevajag noliegt savas jūtas un nevajag 
nopelt sevi par to, ka tā justies šajā situācijā nav 
pareizi. Jūs esat tikai cilvēks, un jūtas dod jums 
informāciju par jums. Tāpat ir jāizturas pret 
partneri – viņš (viņa) ir tikai cilvēks.

neprasme pateikt nē
Gan pašam pateikt nē citiem cilvēkiem, gan 

ļaut to darīt citiem attiecībā uz jums. „Nē” nav 
pamešana, cieņas, mīlestības trūkums vai ne-
žēlīgums. Ja jūs protat pateikt nē, tas palīdz 
jums noteikt robežas. Nogurumā ir ļoti prātī-
gi atteikt palīdzību. Dusmās ir prātīgi atteikt 
sarunu, ja cilvēks grib, lai jūs viņu atbalstītu. 
Dusmās, kā arī eiforiskā priekā prātīgi vispār 
atteikties no lēmumu pieņemšanas. Pazīstot savas jūtas un rēķinoties ar tām, „nē” teikšana kļūst dabiska. Un atbilde „nē” ir 
galvenais, kas mūs aizsargā – tādā mērā, kādā aizsardzība ir iespējama.

Katrs uzņemas atbildību par savām gaidām un cerībām, dara tās zināmas partnerim, un kopā tiek apspriests, ko darīs katra 
puse. Iespējams, partneris nezināja par otra gaidām un tagad, kad uzzināja, labprāt tās pildīs. Iespējams, partneris neprot vai negrib 
uzņemties šādas saistības – tad var tās iemācīties vai skaidri pateikt nē un meklēt citu risinājumu.

spēlēšanās ar kontroli
Pārrunājot abpusējas gaidas, cits traucēklis to pildīšanai var būt kontrole. Ja cilvēkam neļauj mierīgi izpildīt darbu tad un tā, kā 

viņš to var, viņam pazūd vēlme darboties. Kontrole sabojā sadarbību. Atgādināt var tikai tad, ja cilvēks neizpildīja darbu laikus. 
Bet, ja partneris vaino: „Ko – tu nevarēji man agrāk atgādināt?!” –, tas liecina par infantilismu, t. i., bezatbildīgumu. Tādā gadījumā 
sadarbība vienkārši nav iespējama. Te runa ir par partneru piekopto modeli „māte–dēls” vai „tēvs–meita”. Te nav sadarbības, jo 
atbildība netiek sadalīta, bet atbildību par abiem uzņemas tas, kurš ir vecāks, prātīgāks, piedzīvojušāks utt. Sadarbībā ir paredzēta 
vienāda partneru atbildība. Pat ja viens lūdz, otrs dara, pirmais ir atbildīgs par savu lūgumu, otrs – par darba izpildīšanu.

spriedze un spiediens
Viens spiež, otrs jūt spiedienu, kļūst saspringts, nervozs. Tā ir sava veida vardarbība – netiešs, neuzkrītošs veids, kā citu cilvēku 

padarīt nemierīgu, saspringušu. Bieži abi šā procesa dalībnieki neapzinās, kas notiek, – ne tas, kurš veido šo spiedienu, ne tas, kurš 
tam pakļaujas. Spiedošais ir pieradis, ka „ir pieņemts tā un tā, un visi normāli cilvēki to zina”, bet apspiežamais cenšas izdabāt, 
jo, ja cilvēks nelūdz kaut ko atklāti, tad nekad nevar pilnīgi droši zināt, ko tieši viņam tagad vajag, tātad pastāv iespēja, ka cilvēks 
kļūdīsies savos aprēķinos, izdarīs ko nevajadzīgu vai neizdarīs vispār neko.

Katrs uzņemas atbildību par 
savām gaidām un cerībām, 
dara tās zināmas partnerim, 
un kopā tiek apspriests, ko 
darīs katra puse.

vēro
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laila avotiņa

Sociālais eksperiments „Viltus kastinga sludinājums” apliecināja, ka vecāki mēdz iz-
turēties bezatbildīgi pret informācijas par saviem bērniem publicēšanu. Eksperimenta 
ietvaros „Facebook.com” tika izveidots viltus kastinga aģentūras sludinājums ar aici-
nājumu vecākiem pieteikt savus bērnus neesošai filmēšanai. Trīs dienu laikā sludinā-
jumu apskatīja 379 cilvēki, no tiem savu bērnu fotoattēlus atsūtīja 74 vecāki. Tikai 
4 vecāki painteresējās par to, kur var atrast vairāk informācijas par kastinga aģentūru 
un kādam mērķim bērni tiks filmēti.

Otrs sociālais eksperiments „Cik daudz par bērnu var uzzināt internetā” atklāja – 
bērni neapzinās, ka internetā ievietoto informāciju redz ne tikai viņu draugi. Eksperi-
menta ietvaros tika veikta trīs 12 un 13 gadus vecu bērnu sociālo tīklu profilu analīze. 
Ar šo bērnu vecākiem tika sarunāts, ka bērni drīkst piedalīties eksperimentā. Mamma 
paņēma savu bērnu līdzi uz tikšanos un uz brīdi atstāja vienu. Bērnu sarunā iesais-
tīja nepazīstams vīrietis, kam uz T krekla bija uzdrukāta par bērnu sociālajos tīklos 
atrodamā informācija. Bērnu reakcija liecināja, ka viņi neapzinās pašu izplatītās in-
formācijas pieejamību.

Šajā materiālā publicējam 20 jautājumus un atbildes par drošību internetā. SIA „Lat-
telecom” ir apkopojis vairāk nekā 100 jautājumus par drošību internetā: tos bērni 
un jaunieši uzdeva Latvijas „YouTube” slavenībām – Anetei Ozoliņai (Paradimodi), 
Amandai Razmai (Dorothea TV) un Sindijai Lozgačovai (SindijaLo). Atbildes uz jautā-
jumiem palīdzēja sagatavot arī Drossinternets.lv, Cert.lv un Valsts policija. Ar pārējiem 
jautājumiem un atbildēm var iepazīties šeit: http://www.drossinternets.lv/page/391.

20 jautājumi 
pAr drošību internetā

Pagājušajā nedēļā Latvijā tika 
atzīmēta Pasaules drošāka inter-
neta diena, kurā „Net-Safe Latvia” 
drošāka interneta centrs organi-
zēja dažādus izglītojošus pasāku-
mus, tostarp veica divus sociālos 
eksperimentus par bērnu un pie-
augušo uzvedību internetā.

Bērnu sarunā iesaistīja 
nepazīstams vīrietis, kam 
uz T krekla bija uzdrukāta 
par bērnu sociālajos tīklos 
atrodamā informācija. 
Bērnu reakcija liecināja, 
ka viņi neapzinās pašu 
izplatītās informācijas 
pieejamību.

Ko darīt, ja Kāds ielieK 
Manu bildi savā profilā?

Tā ir ļaunprātīga fiziskas personas datu izman-
tošana, to nedrīkst darīt. Pirmkārt, lūdz attēlu iz-
ņemt personai, kas to ir ielikusi; otrkārt, ziņo par to 
portāla administrācijai un aicini to darīt arī savus 
draugus. Gandrīz visos sociālajos tīklos pie katras 
publikācijas ir poga „Ziņot” jeb „Report”. Tev ir 
iespēja par savu personas datu izpaušanu ziņot arī 
Datu valsts inspekcijai.

!
vai parole būs drošāKa, ja tajā būs sKaitļi?

Protams. Vēl labāk, ja tajā iekļauj arī lielos un mazos 
burtus, vari izmantot arī simbolus, piemēram, #. Visla-
bāk, ja katram profilam ir sava parole, tā tu maksimāli 
izvairīsies no paroles nozagšanas. Neaizmirsti regulāri 
atjaunināt savas paroles.

!

Ko darīt, ja Man raKsta sveši cilvēKi?
Ja to tiešām nevēlies – vari iestatīt, lai tavs profils ir re-

dzams tikai draugiem vai cilvēkiem, kurus esi apstiprinājis. 
Savukārt, ja profilu tomēr veido visiem redzamu – tu vari 
šiem cilvēkiem neatbildēt, neiesaistīties tālākās sarunās vai 
pat bloķēt viņus.

!

Kādas ir spēcīgāKās paroles, Kuras neviens
nevar uzlauzt (Mūsdienās ļoti daudzi to MāK)?

Grūti atminamā parolē ir 8 simboli, lielie un mazie 
burti, kā arī cipari. Drošas paroles ir frāzes vai pat tei-
kumi (vismaz 8 rakstzīmes), kurās ir iekļauti vismaz trīs 
no turpmāk minētajiem: lielie burti, mazie burti, cipari, 
simboli, pieturzīmes. Izdomā paroli, kas būtu grūti uz-
minama, un ietver informāciju, ko citi nezina. Šoreiz tava 
mājdzīvnieka vārds vai iela, kurā dzīvo, nederēs.

!
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runājot par internetu telefonā, KonKrētāK, 
par lietotni „Whatsapp”, vai es tiešāM vairs 
nedrīKstēšu tur ievietot savu profila attēlu?
bija gadījuMs – Man bija bilde, Kurā es sMaidu 
(ar zobieM), bet Man ir tāda ļoti nejauKa 
Klase, un viņi pietuvināja Manu seju un 
uzliKa to par Klases grupas attēlu. es to 
nevarēju noMainīt, jo Mani atvienoja no 
Klases grupas. vai tas ir godīgi? 

Ziņo par pārkāpumu administrācijai – ej uz „Settings” 
un „Contact Us”, kur tu varēsi aprakstīt problēmu un pie-
vienot ļaunprātīgi izmantoto bildi. Notikušo pārrunā ar 
vecākiem un (vai) klases audzinātāju, kas palīdzēs atrisi-
nāt situāciju. Ir jāapzinās, ka ne visi sociālo tīklu lietotāji 
ir godīgi un prātīgi, tāpēc reizēm pietiek ar mazliet biezā-
kas ādas uzaudzēšanu. Vienmēr lieto drošības un privā-
tuma uzstādījumus „Settings” sadaļā vai uzzini, kā tas ir 
darāms, „Help / FAQ” sadaļā.

!

Tie var būt cilvēki, kam profilā ir ievietotas vairākas neīs-
tas citu cilvēku fotogrāfijas, kas seko lielam portāla lietotāju 
skaitam vai kam nav nevienas bildes, kas ir uzņemtas, pie-
mēram, Latvijā vai kopā ar citiem cilvēkiem. Lai maksimāli 
samazinātu risku saskarties ar nevēlamiem svešiniekiem, 
iestati, ka tavs profils ir slēgts jeb privāts.

!
Kā pazīt aizdoMīgu cilvēKu sociālajā 
portālā, pieMēraM, „instagraM”, „facebooK”?

Kur var redzēt, vai saglabātajai bildei 
ir redzaMa Mana atrašanās vieta?

To var redzēt, apskatot fotogrāfijas iestatījumus. Šos 
iestatījumus, protams, ir iespējams noņemt, taču katrai 
ierīcei tas ir jādara manuāli. Lai to izdarītu, internetā 
ir virkne pamācību – tev tikai atliek vien atrast ierīci, 
kurai šos iestatījumus vēlies noņemt.!

Ko darīt, ja „instagraM” zeM bildes 
es saņeMu nepatīKaMus KoMentārus?

Citu cilvēku rīcību sociālajos tīklos nav iespējams 
paredzēt, tāpēc mēģini pret šiem komentāriem iztu-
rēties kritiski – tev noteikti ir vairāki draugi, kam šī 
bilde patīk. Par rupjiem un aizvainojošiem komentā-
riem tu vari ziņot portāla administrācijai – pie katra 
komentāra tavā profilā ir poga „Ziņot” jeb „Report”.

!

ar ciK gadieM var sāKt 
Kaut Ko darīt internetā?

Viss ir atkarīgs no tā, kādiem mērķiem tu to dari. Ja 
pirmsskolas vecuma bērni izmanto internetu, lai apgūtu 
valodu un spēlētu izglītojošas spēles, tajā nav nekā slikta. 
Ja runā par sociālajiem tīkliem, tad tiem ir vecuma ierobe-
žojums, kuru neizdomā tāpat vien, un to vajadzētu ievērot. 
Kā un kādiem mērķiem lietot internetu – tev var palīdzēt 
mājaslapa Drossinternets.lv.

!

Man ļoti patīK liKt internetā 
savu dzīvnieKu bildes. vai tas ir droši?

Sava mīluļa bildes vari likt, dažiem dzīvniekiem pat ir iz-
veidots savs profils. Bet arī te vienmēr atceries, ka bildēs ne-
vajadzētu attēlot savu privāto informāciju, piemēram, foto-
grafējoties pie mājas ar skatu uz pagalmu, – tā tu vari sniegt 
norādes, kas var palīdzēt noteikt tavu atrašanās vietu.

!
Ko darīt, ja Kāds cilvēKs aizsKar un 
publisKi pazeMo? atbildēt vai Klusēt?

Ignorē spēcīgais, atriebjas vājākais… Gadījumi ir 
ļoti atšķirīgi, tāpēc vislabāk šādās situācijās ir runāt 
ar pieaugušajiem, kas palīdzēs pieņemt labāko lēmu-
mu. Par rupjiem un aizvainojošiem komentāriem tu 
vari ziņot portāla administrācijai – pie katras publi-
kācijas ir poga „Ziņot” jeb „Report”. Vienmēr lieto 
privātuma un drošības uzstādījumus.

!
ciK ilgi interneta vidē saglabājas 
viss, Ko es Kādreiz esMu ieliKusi?

Informācija saglabājas mūžīgi, taču realitātē tas var būt 
atkarīgs no mājaslapas uzstādījumiem, turklāt pastāv risks, 
ka fotogrāfiju vai video kāds ir nokopējis un saglabājis savā 
datorā vai telefonā vai ievietojis kaut kur citur internetā, un 
tu to nemaz nenojautīsi.

!
Ko internetā nedrīKst darīt 
bez vecāKu atļaujas?

Bez vecāku atļaujas nevajadzētu reģistrēties sociālajos 
tīklos, iepirkties un publicēt informāciju, kas viņiem varē-
tu nepatikt. Vienmēr, pirms kaut ko internetā gribi darīt, 
aprunājies ar vecākiem. Ja viņi paši aktīvi izmanto inter-
netu, viņiem var būt arī vairāki vērtīgi ieteikumi.

!
Kā pareizi (droši) pieslēgties Wi-fi 
publisKās vietās? zinu, Ka nevajadzētu
iet Mājaslapās, Kur ir jāievada paroles, 
it īpaši internetbanKās, bet varbūt ir 
Kādas prograMMas, Kas pasargā no 
Manu datu nočiepšanas?

Pirmkārt, vienmēr izvēlies pazīstamus tīklus, pie-
mēram, SIA „Lattelecom” bezmaksas publiskā tīk-
la nosaukums ir „Lattelecom free”. Ja esi kafejnīcā, 
pajautā, vai tas Wi-Fi, kam gribi pieslēgties, ir viņu, 
nevis viltus uzstādīts. Un atceries: ja esi pieslēdzies 
publiskajam Wi-Fi, neizmanto internetbanku un ne-
veic maksājumus – to labāk darīt mājās savā tīklā. 
Taču, ja publisko internetu izmantosi, lai sazinātos ar 
draugiem, apskatītos ziņas vai sabiedriskā transporta 
kustības sarakstu, tev nav jāuztraucas.

!
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ciK reāli, Ka Mani Kāds vēro caur 
planšetdatora KaMeru? vai tiešāM labāK 
ir aizlīMēt to ciet, pat ja neesMu neKāda 
Modele vai augsta aMatpersona?

Praktiski šāda novērošana ir iespējama, bet reāli gadī-
jumi ir ļoti reti. Īpaši aktuāli tas var būt, ja ierīcē iekļūst 
vīruss, bet no tiem pasargāties ne vienmēr izdodas. Ja ir 
šaubas par drošību, labāk kameru aizlīmēt.!

Kāds sods pienāKas cilvēKieM, 
Kas internetā apKauno KonKrētu personu?

Personas goda un cieņas aizsardzība ir paredzēta gan 
krimināltiesiskā, gan civiltiesiskā kārtībā. 157. pants. Ne-
slavas celšana. (1) Par apzināti nepatiesu, otru personu 
apkaunojošu izdomājumu tīšu izplatīšanu iespiestā vai 
citādā veidā pavairotā sacerējumā, kā arī mutvārdos, ja 
tā izdarīta publiski (neslavas celšana), soda ar piespiedu 
darbu vai ar naudas sodu. (2) Par neslavas celšanu masu 
saziņas līdzeklī soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai 
ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

!

vai Kāds var ieraudzīt čatus un „sKype”
video, Kuros Mēs runājaM par personīgāM
lietāM? Kur tie Materiāli palieK? 
vai ir iespēja, Ka Kāds tos redzēs?

Tas ir atkarīgs no lietojumprogrammas nosacījumiem, 
kam piekrīti brīdī, kad lietotni lejupielādē savā datorā vai 
telefonā. Diez vai kāds to izmantos ļaunprātīgi, taču infor-
mācijas apstrāde ir katras kompānijas ziņā, un par to vari 
uzzināt, vēlreiz izlasot nosacījumus. Lai personiskā saraks-
te nenonāktu citu cilvēku rokās, tev ir jāsargā savs dators 
no vīrusiem. Tāpat arī nekādā gadījumā nedod savas paro-
les citām personām.

!
vai latvijā Kāds uzMana
 drošību internetā?

Par drošību internetā, pirmkārt, ir jārūpējas pašam 
lietotājam. Tā kā virtuālā vide ir ļoti specifiska, tās sa-
tura kontrole ir ierobežota. Ar drošības uzlabošanu 
nodarbojas, piemēram, Latvijas Interneta asociācija 
(Drossinternets.lv), „CERT.LV” un citas organizācijas.

„CERT.LV” ir iestāde, kas informē par IT drošības 
apdraudējumiem, sniedz atbalstu valsts institūcijām, 
privātpersonām un juridiskajām personām IT drošī-
bas jomā un palīdz novērst incidentus gadījumos, ja 
tajos ir iesaistīta Latvijas IP adrese vai .LV domēns. 
„CERT.LV” organizē informatīvus un izglītojošus pa-
sākumus un uztur vietni esidross.lv.

!

Kā var izdzēst bildi no „google”, 
ja es jau to izdzēsu no sociālā tīKla?

„Google” piedāvā iespēju tikt aizmirstam jeb dzēst 
nevēlamu meklēšanas rezultātu – ir jāaizpilda spe-
ciāla pieteikuma forma, un „Google” šo meklēšanas 
rezultātu turpmāk vairs nerādīs.!

vai bildes, Kurās, pieMēraM, ir Mana 
ģiMene un fonā dzīvesvieta, nedrīKst 
liKt pat tad, ja Mani neviens svešs 
cilvēKs nesKatās?

Labāk ne. Taču, ja gribi ievietot foto ar ģimeni, to 
labāk saskaņot ar viņiem. Tāpat būtu jārīkojas arī ar 
draugiem: ja vēlies likt kopbildi – tā iepriekš būtu jā-
parāda viņiem un jāsaņem piekrišana.!


