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Kopsavilkums 
 
Šis ir otrais projekta Izaicinājums pilsoniskajai līdzdalībai analītiskais ziņojums, kas 
apkopo LR Saeimas plenārsēžu debašu un likumdošanas iniciatīvu monitoringa rezultātus un 
Latvijas mediju monitoringa rezultātus par 2008. gadu.  
 
Projekta metodoloģija pamatojas atziņā, ka demokrātiska politika nav iespējama, ja politikas 
mērķu apspriešanā neiesaistās pēc iespējas plašāka sabiedrība, ņemot vērā dažādu grupu, tajā 
skaitā — minoritāšu, intereses un publiskajā telpā veidojot optimālus apstākļus debatēm. 
Mēģinot ierobežot dažādu sabiedrības grupu redzamību publiskajā telpā, to līdzdalību 
sabiedriskās politikas procesos vai arī to potenciālās iespējas iekļauties juridiski definētajā 
pilsoņu kopienā, valstī tiek ierobežots demokrātiskās pilsonības institūts.   
 
Saeimas monitoringa gaitā tiek analizēti un uzskaitīti gadījumi, kad LR Saeima noraida vai 
atbalsta likumdošanas iniciatīvas, kas ir saistītas ar atsevišķu sabiedrības grupu vai visas 
sabiedrības pilsoniskās līdzdalības iespēju paplašināšanos vai sašaurināšanos. Tiek analizēti 
arī Saeimas deputātu izteikumi par dažādām sabiedrības grupām un par pilsonisku sabiedrību 
kopumā. Pētnieki uzskaita arī gadījumus, kad, vēršoties pret atsevišķām sabiedrības grupām 
un oponentiem, Saeimas deputāti, uzstājoties plenārsēdēs, pieļauj oponentu vai veselu 
sabiedrības grupu nonicināšanu, kas ir pretrunā ar LR Saeimas Ētikas kodeksu.  

 
Mediju monitoringa gaitā tiek analizēti un uzskaitīti gadījumi, kad mediji izslēdzoši vai 
iekļaujoši raksta vai runā par atsevišķām sabiedrības grupām (minoritātēm, NVO). Tiek 
identificēti mediji, kas biežāk veido simboliskus šķēršļus dažu grupu pilsoniskajai līdzdalībai, 
norādot uz to ”kaitīgumu”, kā arī tiek identificēti izslēdzošo un iekļaujošo izteikumu avoti 
(žurnālisti, politiķi, iedzīvotāji). 
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1. Likumdošanas iniciatīvu monitorings 
  
2008.gada janvāris-decembris 
 
Likumdošanas iniciatīvu monitorings laika ziņā sakrita ar Saeimas plenārsēžu debašu 
monitoringu – no 2008.gada janvāra līdz maijam tika analizētas visas Saeimas skatītās 
likumdošanas iniciatīvas. Kopumā monitoringa kritērijiem atbilda 76, kas ir aptuveni 
līdzvērtīgs skaits kā 2007.gada monitoringā1  
 
Metodoloģija 
 
1. Sākot ar 2008.gada janvāri, tika caurlūkotas visas Saeimas darba kārtības, lai identificētu 

jaunas likumdošanas iniciatīvas. Par jaunām likumdošanas iniciatīvām tika uzskatīti gan 
jauni likumprojekti, gan priekšlikumi par grozījumiem spēkā esošajos likumos.  

 
2. No visām jaunajām likumdošanas iniciatīvām tika izdalītas tās, kas skāra šādas tēmas: 

2.1. Diskriminācijas novēršana;  
2.2. Pilsoniskās līdzdalības ierobežošana – piemēram, pulcēšanās brīvība, vārda brīvība, 

NVO tiesības; 
2.3. Naturalizācija; 
2.4. Valodas politika (izņemot sodu palielināšanu/samazināšanu par valsts valodas 

lietošanas pārkāpumiem); 
2.5. Etnisko minoritāšu tiesības; 
2.6. Pilsonības jēdziena interpretēšana, skaidrošana, papildināšana; 
2.7. Migrācija; 
2.8. Tiesības vēlēt un tikt ievēlētam; 
2.9. Nepilsoņu tiesības, izņemot vēlēšanu tiesības; 
2.10. Citas līdzīgas tēmas. 
 

3. No šādi atlasītajām jaunajām likumdošanas iniciatīvām tika atsevišķi izdalīti tie projekti, 
kuriem varēja būt ietekme uz dažādu grupu tiesībām un pilsonisko līdzdalību. Piemēram, 
tās: 
3.1. Paplašināja/samazināja pilsoniskās līdzdalības iespējas visām grupām; 
3.2. Uzlaboja/pasliktināja grupas iespējas iesaistīties sabiedriskajā dzīvē vai publiskajā 

telpā; 
3.3. Paplašināja/sašaurināja definēto grupu pārstāvju citas tiesības (izņemot iespējas 

iesaistīties sabiedriskajā dzīvē vai publiskajā telpā); 
3.4. Veicināja/kavēja sabiedrības integrāciju un definēto grupu iekļaušanu/iekļaušanos 

sabiedrībā. 
 

4. Tādēļ šī projekta ietvaros netika atlasītas tās iniciatīvas, kuras skāra projektam relevanto 
tēmu loku (skat.2.punktu), bet kurām nebūtu ietekmes uz dažādu grupu tiesībām un 
pilsonisko līdzdalību vai kurām būtu tikai deklaratīvs raksturs. Piemēram, netika atlasīti: 
4.1. Tie likumprojekti, kuru pieņemšanas mērķis bija noregulēt agrāk neregulētu 

jautājumu; 
4.2. Likumprojekti, kuriem – lai gan tie skāra projektam relevantās tēmas – nevarētu būt 

nozīmīgas ietekmes uz grupu tiesībām (piemēram, to deklaratīvā rakstura dēļ); 

                                                 
1 Kad tika analizētas 63 iniciatīvas laika posmā no marta līdz decembrim. 



 5

4.3. Tie politikas priekšlikumi, kuri bija acīmredzami nesamērīgi ar valsts iespējām vai 
pārspīlēti (piemēram, ierosinājums nepilsonim strādāt par tiesnesi). Tāpat projektā 
netika aplūkoti tās iniciatīvas, kas specifiski attiecās uz sociāla rakstura jautājumiem. 

 
5. Šādējādi atlasītās likumdošanas iniciatīvas tika ievietotas datu bāzē, norādot, kas tās ir 

iniciējis, uz kādām grupām tās attiecas, vai Saeima atbalstīja vai noraidīja to pieņemšanu2. 
 

Monitoringa rezultāti 
 
Interesanti, ka atšķirībā no 2007.gada monitoringa, etnisko minoritāšu un nepilsoņu tiesību 
jautājumi nebija izteikti dominējoši (lai gan milzīga iniciatīvu daļa kategorijā „tiesības vēlēt 
un tikt ievēlētam” attiecas uz nepilsoņu vēlēšanu tiesībām ). Salīdzinoši daudz bija projektu ar 
mērķi palielināt pilsoniskās līdzdalības iespējas (lielākoties 2008.gada referendumu 
kontekstā), kā arī likumprojektu, kas ietekmē migrācijas jautājumus. Vairākos gadījumos 
viens un tas pats likumprojekts attiecās uz vairākām jomām, tad tas tika skaitīts katrā 
kategorijā atsevišķi (tādēļ nākamajā grafikā redzamo iniciatīvu kopskaits pārsniedz 
monitoringa kritērijiem atbilstošo gadījumu skaitu). 
 
Grafiks 1 Likumdošanas iniciatīvas 
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Likumdošanas iniciatīvu atšifrējums (īss apraksts par katru uzskaitīto iniciatīvu) 
 
Migrācijas jautājumi (vai jautājumi, kas ietekmē arī migrantu tiesības) 

                                                 
2 Piebildes pie 5.punkta: 
1.1. Iniciators – t.i. kura partija vai valsts institūcija (Saeimas komisija, MK, u.tml.) ir iniciējis attiecīgo 

priekšlikumu. Gadījumā, kad kādam priekšlikumam bija vairāki iniciatori un gala variantu formulēja 
atbildīgā komisija, datu bāzē kā iniciators tika norādīta atbildīgā komisija (ja tā pārējos ieteikumus 
vismaz daļēji bija ņēmusi vērā; ja nē – tad atbildīgās komisijas un citi priekšlikumi tika ievadīti 
atsevišķi); 

1.2. Gadījumos, kad likumdošanas iniciatīva attiecās uz vairāk, nekā vienu grupu (piemēram, gan uz 
nepilsoņiem, gan jaunajiem imigrantiem), datu bāzē tika norādītas visas grupas, kuras varētu skart šādi 
grozījumi; 

1.3.  Par Saeimas atbalstu kādai iniciatīvai tika uzskatīts arī lēmums par nodošanu komisijām. 
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 Grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas 
atzīšanu”, paplašinot ārvalstīs iegūto kvalifikāciju atzīšanu Latvijā (lai atvieglotu 
ārvalstnieku pieeju Latvijas darba tirgum); 

 Piedāvā noteikt, ka Latvijas pilsoņa vai Latvijas nepilsoņa vecākiem un viņu 
laulātajiem nav obligāti jāapgūst valsts valoda, lai iegūtu tiesības saņemt pastāvīgās 
uzturēšanās atļauju. 

 Piedāvā atteikties no prasības ārzemniekiem apgūt valsts valodu, lai iegūtu pastāvīgās 
uzturēšanās atļauju.   

 Piedāvā noteikt laika limitu (10 gadi) , līdz kuram valsts iestādēm ir tiesības anulēt 
pastāvīgās uzturēšanās atļaujas gadījumā, ja 1) ārzemnieks sniedzis nepatiesas ziņas; 
2)  ārzemnieks gada laikā nepārtraukti uzturas ārpus Latvijas Republikas vairāk par 
sešiem mēnešiem,  3) ir bijis pamats atņemt Latvijas pilsoņa vai Latvijas nepilsoņa 
statusu 

 Piedāvā noteikt, ka Latvijas pilsoņu un Latvijas nepilsoņu laulātajiem, kuriem ir 
termiņuzturēšanās atļauja Latvijā, no valsts pamatbudžeta un pakalpojumu saņēmēju 
līdzekļiem apmaksāto grūtnieču aprūpi un dzemdību palīdzību ir tiesības saņemt bez 
maksas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā 

 Piedāvā novērst administratīvie šķēršļi saistībā ar brīvas  pakalpojuma sniegšanas 
nodrošināšanu - proti, atbrīvot  no darba atļaujas  saņemšanas ārzemnieku, kurš 
likumīgi strādā kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas  Ekonomikas zonas 
valstī vai Šveices Konfederācijā  un kuru darba devējs nosūta uz Latviju veikt  darbu 
saistībā ar pakalpojumu sniegšanu 

 Piedāvā noteikt, ka pašvaldību vēlēšanu komisijās var tikt iekļauti ne tikai pilsoņi, bet 
arī citas personas, kas prot latviešu valodu. 

 Piedāvā noteikt, ka tiesības izvirzīt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijām ir ne mazāk 
kā 10 personām (līdz šim – tikai pilsoņiem). 

 
 
Etnisko minoritāšu tiesības 

 Piedāvā noteikt valstij pienākumu savu iespēju robežās, ja ir pietiekams pieprasījums, 
nodrošināt pie Latvijas mazākumtautībām piederošajiem bērniem tiesības iegūt 
izglītību dzimtajā valodā; 

 Atbildības noteikšana darba devējiem par nepieciešamā valsts valodas prasmes līmeņa 
un pakāpes nenoteikšanu profesijām un amatiem, kam ir tieša saskarsme ar 
patērētājiem vai darba pienākumos ietilpst lietvedības kārtošana; 

 Piedāvā izslēgt normu, ka tiesa var pieļaut arī citu tiesvedības valodu (t.i. kas nav 
valsts valoda), ja tam piekrīt puses, to advokāti un prokurors. 

 Piedāvā paredzēt likumā, ka viena no grupām, kuru valstij ar aktīviem nodarbinātības 
pasākumiem ir jāatbalsta bezdarba gadījumā,   ir personām ar nepietiekamu valsts 
valodas zināšanu līmeni. 

 Paredz nodrošināt ieslodzītājam tulka pakalpojumus sarakstei ar valsts institūcijām. 
 Piedāvā noteikt, ka līdztekus valsts valodai pašvaldības dome ir tiesīga ar savu 

lēmumu noteikt kā darba valodu arī mazākumtautības valodu, ja vairāk nekā puse no 
pašvaldības teritorijas iedzīvotājiem pieder pie attiecīgās mazākumtautības. 

 Paredz, ka pašvaldības dome ir tiesīga ar savu lēmumu noteikt darba valodu līdztekus 
valsts valodai arī mazākumtautības valodu, ja ne mazāk kā viena piektdaļa no 
pašvaldības teritorijas iedzīvotājiem pieder pie attiecīgās mazākumtautības. 

 Piedāvā noteikt, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir sadarbībā ar 
mazākumtautību kultūras biedrībām veidot un finansēt dotajai teritorijai tradicionālu 
mazākumtautību kultūras pasākumu programmas 
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Pilsoniskā līdzdalība 
 Pieņemts Jaunatnes likums, kurā paredzēts, ka valsts pārvaldes iestādēm savā darbībā 

jānodrošina jaunatnes organizācijām iespēja iesaistīties jaunatne spolitiku ietekmējošu 
lēmumu apspriešanā pirms to pieņemšanas; 

 Piedāvā noteikt, ka prasība zvērinātam notāram par personas datu pārbaudi Iedzīvotāju 
reģistrā un Nederīgo dokumentu reģistrā netiek piemērota, ja personas identitāte tiek 
pārbaudīta, lai apliecinātu Latvijas pilsoņu parakstus likumā “Par tautas nobalsošanu 
un likumu ierosināšanu” paredzētajos gadījumos” (risinājums problēmai, ka viena 
paraksta apliecināšana maksā 10 latus)  [gandrīz identisks likumprojekts iesniegts 2 
reizes]; 
Noteikt, ka notāram, apliecinot referenduma ierosinātāju parakstus,  nav jāmaksā par 
personas datu pārbaudi publiskajos reģistros. Tādā veidā tiek paplašinātas iedzīvotāju 
iespējas savākt nepieciešamo balsu skaitu {tas izmaksā lētāk)  (Iniciatīva parādījās 
vairākkārt) 

 Ļauj valstij un pašvaldībai nodot savu mantu nodod lietošanā sabiedriskā labuma 
organizācijai; 

 Noteikt, ka referenduma iniciatoriem vispār nav jāmaksā valsts nodeva par savākto 
parakstu notariālu apstiprināšanu (iesniegts vairākas reizes) 

 Tiek paredzēts vēl viens tiesiskais pamats, kad  biedrības vai nodibinājuma reģistrācija 
nav pieļaujama – ja saņemts kompetentas valsts iestādes atzinums par to, ka biedrības 
vai nodibinājuma reģistrēšana var radīt draudus valsts vai  sabiedriskajai drošībai. 

 Priekšlikums ratificēt konvenciju, kas  garantēs juridisku pamatu sabiedrības  pieejai 
informācijai par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un 
izplatīšanu  tirgū, kā arī līdzdalību attiecīgu lēmumu pieņemšanā. 

 Piedāvā samazināt dokumentu skaitu, kuri organizācijām ir jāiesniedz Finanšu 
ministrijā, lai saņemtu sabiedriskā labuma organizācijas statusu vai katru gadu 
atskaitītos par veikto sabiedriskā labuma darbību, jo  paredzēts, ka Finanšu ministrija 
no valsts un pašvaldības institūcijām nepieciešamās ziņas un  dokumentus iegūs pati. 

 Piedāvā noteikt, ka parakstu vākšanas darba laiks nosakāms ne mazāks kā četras 
stundas dienā, turklāt arī sestdienās, svētdienās un svētku dienās. Vēlētāji, kuri 
parakstu vākšanas laikā uzturas ārvalstīs, var parakstīties parakstu vākšanas lapās 
Latvijas Republikas vēstniecībās, ģenerālkonsulātos un konsulātos. 

 Piedāvā noteikt procedūru, kā arī slimi cilvēki vai aizdomās turētie, apsūdzēti , 
notiesātie varētu parakstīties par likumu ierosināšanu.  

 Likumprojekts, kas paredz Satversmē nostiprināt tiesības tautai atlaist Saeimu  (līdzīgi 
priekšlikumi tika iesniegti vairākas reizes) 

 Piedāvā noteikt administratīvu atbildību par to, ja valsts iestāde nesniedz atbildi 
iesnieguma, sūdzības vai priekšlikuma iesniedzējam, vai arī informācijas pieprasījuma 
iesniedzējam normatīvajos aktos noteiktajā termiņā 

 Piedāvā noteikt, ka vietas, kurās vēlētāji var parakstīties, iekārtojamas katrā republikas 
pilsētā ar tādu aprēķinu, lai uz 10 000 vēlētāju būtu vismaz viena vieta, kur vēlētāji var 
parakstīties un katrā novadā ar tādu aprēķinu, lai uz 5 000 vēlētāju būtu vismaz viena 
vieta, kur vēlētāji var parakstīties. 

 Piedāvā likumā noregulēt pašvaldību referendumu jautājumus, kurā varētu piedalīties  
visas attiecīgās pašvaldības teritorijā pastāvīgi dzīvojošas personas, kurām ir 
pastāvīgās uzturēšanās atļauja 

 Piedāvā pilnvarot pašvaldības organizēt pašvaldību referendumus un uzdod MK līdz 
2009.gada 1.decembrim izstrādā un iesniedz Saeimā likumprojektu par pašvaldību 
referendumiem. 

 
Tiesības vēlēt un tikt ievēlētam 
 

 Piešķirt pašvaldību vēlēšanu tiesības nepilsoņiem (iesniegts daudzas reizes) 
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 Piešķirt pašvaldību vēlēšanu tiesības personai, kas pastāvīgi ir nodzīvojusi Latvijā ne 
mazāk kā trīs gadus (iesniegts daudzas reizes) 

 Piešķirt tiesības kandidēt uz pašvaldību vēlēšanām nepilsoņiem. (iesniegts daudzas 
reizes) 

 Piešķirt tiesības kandidēt uz pašvaldību vēlēšanām personai, kas pastāvīgi ir 
nodzīvojusi Latvijā ne mazāk kā piecus gadus. Priekšlikums tika noraidīts (iesniegts 
daudzas reizes) 

 Piedāvā ļaut vēlēt pašvaldības domi arī personai, kura nav Latvijas pilsonis, bet ir 
reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā. 

 Piedāvā ļaut kandidēt pašvaldības domes vēlēšanās arī personai, kura nav Latvijas 
pilsonis, bet ir reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā. 

 Piedāvā liegt kandidēt pašvaldības domes vēlēšanās personām, kas nav rakstiski 
apliecinājušas, ka prot valsts valodu tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo 
pienākumu veikšanai. 

 Piedāvā aizliegt kandidēt pašvaldību vēlēšanās personām, kas kuras neprot valsts 
valodu tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo pienākumu veikšanai 

 Piedāvā ļaut kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās arī nepilsoņiem 
 Piedāvā ļaut vēlēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās arī nepilsoņiem 
 Piedāvā noteikt, ka kandidātam Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir obligāti jānorāda savs 

latviešu valodas un citu Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums 
 

Diskriminācijas novēršana 
 

 Grozījumi "Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” ar mērķi pārņemt ES direktīvas, 
nosakot vienlīdzīgas attieksmes principu pret patērētāju atkarībā no tā dzimuma, rases 
vai etniskās piederības patērētāju tiesību un interešu  aizsardzības jomā. 

 Grozījumi, lai pārņemtu ES direktīvas likumā "Par sociālo drošību". Piedāvā noteikt, 
ka, nodrošinot sociālos pakalpojumus, aizliegta atšķirīga attieksme arī pēc personas 
etniskās piederības kritērija. 

 
Nepilsoņu tiesības, izņemot vēlēšanu tiesības 

 Priekšlikums ļaut arī nepilsoņiem kļūt par advokātiem (iesniegts 2 reizes) 
 Priekšlikums ļaut arī nepilsoņiem strādāt Valsts darba inspekcijā (iesniegts vairākas 

reizes) 
 Piedāvā ļaut arī nepilsoņiem būt par tādas komercsabiedrības pārstāvi, kas vēlas 

saņemt speciālo atļauju (licenci) apsardzes darbības veikšanai; 
 Piedāvā ļaut arī  nepilsonim būt par tiesas piesēdētāju. 
 Noteikt, ka pašvaldību vēlēšanu komisijās var tikt iekļauti ne tikai pilsoņi, bet arī citas 

personas, kas prot latviešu valodu. 
 Piedāvā noteikt, ka tiesības izvirzīt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijām ir ne mazāk 

kā 10 personām (līdz šim – tikai pilsoņiem). 
 Ierosina Administratīvo pārkāpumu kodeksā īpaši izcelt principu, ka administratīvās 

lietas skatāmas vienlīdzīgi, neatkarīgi no cilvēka pilsonības. 
 Piedāvā ļaut arī nepilsoņiem būt par Valsts kontroliera, Valsts kontroles padomes 

locekļa, revīzijas departamenta sektora vadītāja amata kandidātiem. 
 Piedāvā noteikt, ka arī Latvijas nepilsoņi var iegūt īpašumā zemi.  
 Piedāvā noteikt, ka zemi īpašumā var iegūt arī kapitālsabiedrība, kuras pamatkapitālā 

vairāk nekā puse pieder Latvijas nepilsoņiem 
 Piedāvā ļaut arī nepilsoņiem būt par civildienesta ierēdņiem. 
 Piedāvā ļaut arī nepilsoņiem būt par advokātiem. 

 
 



 9

Citas saistītas tēmas 
 

 Likumprojekts paredz piemērot attiecībā uz likuma "Par tautas nobalsošanu un likumu 
ierosināšanu" noteiktajā kārtībā iesniegtajiem likumprojektiem tādu pašu izskatīšanas 
procedūru, kāda savā laikā tika piemērota attiecībā pret Satversmes 81. panta kārtībā 
pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem: priekšlikuma pieņemšana uzreiz 
pirmajā lasījumā un atbilstoša pilnvērtīga diskusija par iesniegto likumprojektu 
(mērķis – neļaut bez diskusijām noraidīt vēlētāju iesniegtu likumprojektu).   

 Piedāvā garantēt pilnvērtīgākas diskusiju iespējas par likumprojektiem, ko iesnieguši 
vēlētāji. 

 Palielinātas sankcijas darba devējiem par streikošanas tiesību pārkāpšanu, bet arī 
streikotājiem par aicinājumu piedalīties nelikumīgā streikā un par nelikumīga streika 
turpināšanu 

 Ar likumprojektu paredz noteikt, ka apcietinātā sarakste ar valsts un pašvaldību 
iestādēm tiek segta no izmeklēšanas cietuma līdzekļiem gadījumā, ja apcietinātā 
personiskās naudas kartē nav līdzekļu un apcietinātais apstrīd šo iestāžu izdotu 
administratīvo aktu vai faktisko rīcību, vai nosūta iesniegumu valsts nodrošinātās 
juridiskās palīdzības pieprasījumam. 

 Likumdošanas iniciatīva ar mērķi likumā nostiprināt Satversmes tiesas atziņu, ka 
notiesātajiem ir tiesības uz to, lai viņu iesniegumi par administratīvā akta vai faktiskās 
rīcības apstrīdēšanu un juridiskās palīdzības pieprasījumu nosūtīšanu, tiktu apmaksāti  
no valsts līdzekļiem.  

 Piedāvā paredzēt kriminālatbildību par genocīda attaisnošanu (Par tāda režīma, kas 
īstenojis genocīdu, vai par tādas personas, kas notiesāta par genocīdu, publisku 
slavināšanu vai attaisnošanu vai īstenotā genocīda noliegšanu – soda ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu. ) 

 Izstrādāts jauns Patvēruma likums, kas cita starpā paredz bēgļiem un personām, kurām 
piešķirts alternatīvais statuss, uzsākot dzīvi Latvijā, izmaksāt pabalstu, kas sedz 
uzturēšanās izmaksas, kā arī pabalstu valsts valodas apguvei bēgļiem. 

 
Kā tas ir redzams no šiem piemēriem un arī nākamajā grafikā, Saeimā 2008.gadā tika 
piedāvātas daudz vairāk likumdošanas iniciatīvas ar mērķi paplašināt pilsoniskās līdzdalības 
iespējas, grupu tiesības un iespējas, nekā tās sašaurināt (lai gan ir viena iniciatīva – par 
streikošanas tiesībām – kas vienlaicīgi gan paplašina, gan sašaurina streikošanas iespējas).  
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Grafiks 2 Vai iniciatīvas mērķis ir paplašināt vai sašaurināt līdzdalību? 
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Kā redzams nākamajā grafikā, Saeimas deputāti neatbalstīja izeikti lielāko daļu monitorējamo 
likumdošanas iniciatīvu. Tomēr, salīdzinājumā ar 2007.gadu, Saeima procentuāli ievērojami 
vairāk atbalstīja dažādu grupu tiesības vai pilsonisko līdzdalību paplašinošas iniciatīvas.  
 
Grafiks 3 Vai iniciatīvai bija atbalsts Saeimā?  
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No “paplašinošajām iniciatīvām” Saeimas atbalsts bija tām, kas bija vērstas uz ES direktīvu 
ieviešanu (piemēram, par diskriminācijas aizliegumu pret patērētāju un sociālās drošības 
jomā), par ārvalstīs iegūto kvalifikāciju atzīšanu Latvijā, par jauniešu lielākām iespējām 
piedalīties lēmumu pieņemšanā, atļauja valstij un pašvaldībai nodot savu mantu sabiedriskā 
labuma organizācijas lietošanai.   Svarīgākās Saeimas eventuāli atbalstītās iniciatīvas: 
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• Atteikšanās no prasības notāram, apliecinot referenduma ierosinātāju parakstus,  
maksāt par personas datu pārbaudi publiskajos reģistros (tādējādi samazinot izmaksas 
parakstu vākšanas organizētājiem). 

• Pilnvaro pašvaldības organizēt pašvaldību referendumus un uzdod MK līdz 2009.gada 
1.decembrim izstrādā un iesniedz Saeimā likumprojektu par pašvaldību 
referendumiem. 

 
Tikmēr Saeima noraidīja visus mēģinājumus pielīdzināt pilsoņu un nepilsoņu tiesības, 
palielināt pie mazākumtautībām piederošo bērnu tiesības iegūt izglītību dzimtajā valodā, 
atbrīvot nepilsoņu tuvākos radus no valsts valodas apguves prasības kā priekšnoteikumu 
pastāvīgās uzturēšanās atļaujas iegūšanai, institucionāli nostiprināt plašākas diskusiju iespējas 
par vēlētāju iesniegtajiem likumprojektiem. Saeima arī nepiešķīra tautai tiesības ierosināt 
atlaist Saeimu (lai gan viens JL ierosinājums tika nodots Saeimas komisijām), kā arī noraidīja 
atvieglojumus par savākto parakstu notariālu apstiprināšanu. 
 
No “sašaurinošajām iniciatīvām” Saeima atbalstīja aizliegumu tiesām pieļaut tiesas procesu 
tādā valodā, kas nav valsts valoda. Tāpat Saeima izšķīrās par bargākiem sodiem streikotājiem 
par nelikumīgu streika turpināšanu un pirmajā lasījumā pieņēma likumprojektu, kas ļautu 
atteikt reģistrēt kādu nevalstisku organizāciju, pamatojoties uz drošības iestāžu informāciju.  
Taču vienlaicīgi Saeimas vairākkārt noraidīja piedāvājumus noteikt obligātas latviešu valodas 
prasmes (vai pieprasīt to apliecinājumu) uz pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanām.  
 
 
Nākamais grafiks rāda, ka monitorējamās likumdošanas iniciatīvas 2008.gadā bija īpaši 
vērstas uz nepilsoņu jautājumiem, kā arī priekšlikumiem pilsoniskās līdzdalības 
paplašināšanai visām grupām3. Kategorijā “citi” ir ievietotas šādas grupas: 1) jaunieši; 2) 
streikotāji- darba ņēmēji; 3) darba devēji streika situācijā; 4) slimi cilvēki; 5) personas, kam 
piemērots drošības līdzeklis; 6) notiesātas personas. 
 
Grafiks 4 Par kurām grupām tika iesniegtas iniciatīvas?  

Par kurām grupām tika iesniegtas iniciatīvas?

23

10

27

14

1

9

0 5 10 15 20 25 30

Visas grupas un NVO

Etniskās minoritātes

Nepilsoņi

Jaunie imgranti

Bēgļi

Citas grupas

 
 

                                                 
3 Arī turpmākajos grafikos gadījumu skaits pārsniedz monitorējamo likumdošanas iniciatīvu skaitu, jo viena 

iniciatīva var attiekties uzreiz uz vairākām grupām (piemēram, vēlēšanu tiesību paplašināšana var ļaut 
piedalīties pašvaldību vēlēšanās gan nepilsoņiem, gan jauniem imigrantiem).  
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2008.gada pirmajos 5 mēnešos visvairāk iniciatīvu nāca no partijas PCTVL. Pārējās partijas 
bija mazaktīvas (nākamās aktīvākas partijas – JL – iniciatīvas bija gandrīz visas vērstas uz 
referendumu jautājumiem). Salīdzinoši daudzu iniciatīvu autors bija vai nu Ministru kabinets, 
vai arī kāda Saeimas komisija.  
 
Grafiks 5 Iniciatīvu ierosinātāji 

Iniciatīvu ierosinātāji

41

20

6

4

3

1

1

1

1

0 10 20 30 40 50

PCTVL

MK/Saeimas komisijas

JL 

SC

TB/LNNK

Tauta/prezidents

Deputātu grupa

TP

Saeimas Juridiskais birojs

 
 
Nākamais grafiks rāda, ka tikai par etnisko minoritāšu jautājumiem 2008.gadā Saeimā gandrīz 
vienlīdz bieži tika sniegtas gan līdzdalības iespēja paplašinošas, gan sašaurinošas iniciatīvas. 
Nepilsoņu jautājumus kā sev prioritārus izvirzīja tikai PCTVL  (ar ļoti retiem SC deputātu 
ierosinājumiem). 
 
Grafiks 6 Kādām grupām tiek ierosināts paplašināt/sašaurināt tiesības 
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Visbeidzot pēdējā tabula norāda uz līdzdalības iespēju paplašinošo/sašaurinošo iniciatīvu 
iesniedzējiem. Tā liecina, ka vairākums partiju izvairās no iniciatīvām, ar kurām varētu 
atsvešināt kādai grupai piederīgus vēlētājus. Nozīmīgs izņēmums ir TB /LNNK, kas trīs savās 
2008.gada iniciatīvās piedāvāja latviešu valodas prasmi kā priekšnoteikumu kandidēšanai 
pašvaldības un EP vēlēšanās. 
 
  Paplašina/veicina Sašaurina/kavē 
Deputātu grupa 1 0 
Komisijas/MK 15 4 
TP 0 1 
PCTVL 41 0 
SC 4 0 
Saeimas Juridiskais 
birojs 1 0 
JL 6 0 
Tauta/prezidents 1 0 
TB/LNNK 0 3 
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2. Saeimas plenārsēžu monitorings 
 
Saeimas plenārsēžu debašu monitorings analizēja un uzskaitīja tādus deputātu izteikumus, kas 
satur: 
 

1. Izslēdzošo (deleģitimējošo) stratēģiju izmantošanu attiecībā uz dažādām sabiedrības 
grupām (piemēram, nelatvieši, nepilsoņi, NVO). 

 
2. Iekļaujošo (leģitimējošo) stratēģiju izmantošanu attiecībā uz dažādām grupām; 

3. Deputātu nepiedienīgas valodas gadījumus – vulgārismus, personiskus apvainojumus, 
aizspriedumainus pieņēmumus (kas ir pretrunā ar Saeimas deputātu ētikas kodeksa 7. 
punktu - deputāts publiskos izteikumos izvairās no vārdiem, žestiem un citādas rīcības, 
kas var būt aizskaroša, kā arī nelieto apvainojošus vai ar Saeimas cieņu nesavienojamus 
izteicienus; deputāts balstās uz faktiem, to godīgu interpretāciju un argumentāciju.)  

Kopā 2008.gadā tika apskatītas 58 Saeimas plenārsēžu stenogrammas4 
 
Izslēdzošo (deleģitimējošo) stratēģiju izmantošana attiecībā uz dažādām grupām un uz 
pilsonisko sabiedrību kopumā 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šajā monitoringa sadaļā ar teksta analīzes palīdzību tika identificēti gadījumi, kad deputāti 
plenārsēžu laikā izmantoja izslēdzošās (deleģitimējošās) stratēģijas attiecībā uz dažādām 
sabiedrības grupām līdzīgi tam piemēram, kas citēts sadaļas sākumā.  
 
Kopējais katras stratēģijas izmantošanas gadījumu skaits norādīts grafikā. Salīdzinot iegūtos 
rezultātus ar 2007.gada monitoringu, var pamanīt, ka izslēdzošo stratēģiju lietojums Saeimas 
plenārsēdēs ir samazinājies trīs reizes (31 gadījums 2008.gadā iepretim 94 gadījumiem 
2007.gadā). Joprojām gan visbiežākais izslēdzošās retorikas veids ir pamatojums  kādas 
grupas izslēgšanai no publiskās telpas (taču šī tendence nav tik izteikta kā 2007.gadā).  
2008.gadā deputātu runā pirmo reizi tika atrasti divi jauni retoriski paņēmieni – proti, tāda 
nācijas definīcija, kas izslēdz nelatviešus, un aizrādījumi kādas grupas pārstāvjiem par 
nepareizu identitātes izvēli. 

                                                 
4 Tas ir vairāk nekā monitoringa pirmajā gadā (2007.gadā), kad tika analizētas 42 stenogrammas laika posmā no 

marta līdz decembrim. Tas ir jāņem vērā, salīdzinot rezultātus abos monitoringa gados. 

“…acīmredzot arī mums Latvijas Republikas Saeimā ir jābūt 
uzmanīgiem pret jebkura veida provokācijām neatkarīgi no tā, vai tā ir 
grābstīšanās ap Latvijas Republikas Satversmi vai visādu šaubīgu 
likumu apspēlēšana, vai tā ir nepilsoņu iesaistīšana kaut kādās akcijās.”  
 
(deputāts J.Dobelis, TB/LNNK) 
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Grafiks 7 Cik bieži izmantotas izslēdzošās stratēģijas?  
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1.stratēģija   Pamato grupas izslēgšanu no publiskas 

telpas/politikas 
2.stratēģija. Pamato grupas tiesību ierobežošanu/šaurāku tiesību 

apjomu salīdzinājumā ar citām grupām 
3.stratēģija Sūdzas par grupas redzamību/pārāk lielu aktivitāti 
4.stratēģija Noniecina grupas definētās problēmas 
5.Stratēģija Norāda, ka grupa rada problēams pārējai sabiedrībai 
6.Stratēģija Norāda, ka grupas atrašanās Latvijā nav vēlama 
7.Stratēģija Pašmarginalizācija 
8.Stratēģija Norāda, ka grupa izvēlas nepareizu identitāti 
9.Stratēģija Izslēdzoša nācijas definīcija 
 
 
Nākamā tabula ar piemēru palīdzību ilustrē izplatītākos no deputātu izmantotajiem 
argumentiem, norādot arī to, par kurām sabiedrības grupām šādi tiek runāts.   
 
Tabula 1 Cik bieži tiek izmantotas atsevišķas argumentācijas un uz kurām grupām tās tiek attiecinātas? 
 
Veids Gadījumu 

skaits 
Grupas, uz kurām tiek 
attiecinātas (vai kas tiek izslēgta) 

a) "mēs" un "viņi", runājot par politiku kā "mūsu" 
lietu 

8 
 

Nelatvieši, nepilsoņi, jaunie 
imigranti no NVS 

P.Tabūns (TB/LNNK frakcija).  Un te nu man jāiesaucas: „Cik gan ilgi un neatlaidīgi var ignorēt 
latviešu valsts pamatnācijas, kā vārdā nosaukta šī valsts, valodas, kas ir valsts valoda, intereses?! 
Cik ilgi mēs, latviešu partijas (tur jau ir tā lieta - latviešu partijas!), kam ir noteicošā (paldies 
Dievam, vēl aizvien!) vieta Saeimā, ignorēsim mūsu nemitīgos centienus, „tēvzemiešu” centienus, 
padarīt latviešu valodu patiesi par valsts valodu?! Cik ilgi mēs rīkosimies tik mazdūšīgi, tik 
izdabājoši svešajiem?” 

b) Asociē grupu ar kopumā nelabvēlīgu parādību 13 
 

Nelatvieši, pilsoniski aktīvi pilsoņi, 
nepilsoņi, turki, angļi 

V.Lācis : „Es piebiedrojos šeit arī Jānim Šmitam. Tās taču ir skaidri ekonomiskas intereses, kuru 
dēļ Vācija un arī Lielbritānija, un citas lielvalstis, kurām savu rūpniecības produkciju nav kur likt, 
ar visu savu politisko sparu grib uzņemt Eiropas Savienībā šos 72 miljonus turku. Un kas tad ir 
turki? Turki, piemēram, pārgrieza rīkli ar bārdas nazi… Jā, mēs zinām, un arī man kolēģis rāda šo 
žestu… ticības… vienas kristīgās ticības sludinātājam, kas mazu avīzīti izdeva Turcijā. Un vēl ir 
daudz citu piemēru. Šveicars nošāva ar pistoles šāvienu gan jaunieti, meiteni, gan jaunekli… kas 
viņa acu priekšā pie viņa restorāna skūpstījās. 
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c) rāda prasības paplašināt minoritātes tiesības kā 
mēģinājumu panākt mazākuma dominējošo 
stāvokli pār vairākumu 

1 
 

Pilsoniski aktīvie cilvēki 

J.Dobelis (par referendumu par tautas iespējām atlaist Saeimu): "Es domāju, ka tas vispār ir galīgi 
nepieņemams paņēmiens - nostāties pret savu tautu. Šie ierosinātāji ir kaut kādā ziņā pielīdzināmi 
tautas ienaidniekiem, jo viņi ir nobalsojuši citādi, nekā ir nobalsojis tautas vairākums. Diemžēl mēs 
esam aizgājuši tik tālu, ka mums vairs neinteresē mūsu pamatlikums - Latvijas Republikas 
Satversme. Mēs esam gatavi grozīt savu Satversmi pēc sirds patikas. Iepatikās grozīt - grozi! 
Vienam iepatīkas viens pants, otram - otrs pants... Un viss!" 

d)noliedz grupu definētās problēmas kā 
neeksistējošas, izdomātas 

0 - 

e) norāda uz grupas iekšējo/ mentālu 
nepilnvērtību kā uz izslēgšanas pamatu 

1 
 

Nelatvieši 

J.Dobelis (TB/LNNK frakcija): „Man būtu interesants jautājums šitiem te, no turienes, no dažādām 
augstienēm un zemienēm, no Urālu kalniem šeit ieradušamies: ko viņi ir darījuši, lai nostiprinātu 
latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu? […] Bet jāsaprot ir viens - ja tu esi ieradies citā valstī… 
citā valstī tu esi ieradies no turienes, kur tēvi, tēvutēvi… Man nav svarīgi! Paņemsim šitos te visus 
dezoksiribonukleīnskābes analīzes rezultātus un redzēsim, ka senči dzīvo tur un tur un šite. Mēs te 
dzīvojam četrarpus tūkstošus gadu. Četrarpus tūkstošus gadu mēs te esam, un visi pārējie šeit ir 
viesi! Viesi! Ilglaicīgi vai īslaicīgi viesi! Un, ja viesis grib, lai viņu ciena tā vieta, kur viņš ir 
ieradies, tad vajag arī pieklājīgi uzvesties, nenākt te ar savu patvāri un nevārīt savu tēju šeit.” 

f) norāda uz grupas it kā radīto apdraudējumu 
tautas/ valsts pastāvēšanai 

0 - 

h)  Norāda uz grupas radītajām izmaksām 
nodokļu maksātājiem 

0 - 

j)  Norāda, ka grupas atrašanās Latvijā nav 
vēlama 

0 - 

k)  Pašmarginalizācija 3 Nepilsoņi, nelatvieši, latvieši 
V.Buzajevs (PCTVL frakcija): “PCTVL frakcijas priekšlikums ir papildināt aktīvās nodarbinātības 
pasākumu (noteiktām personu grupām) sarakstu ar vēl vienu riska grupu - personām ar 
nepietiekamu valsts valodas zināšanu līmeni. [...] ! Ja jūs to izdarīsiet, tad mūsu rokās nonāks 
neapstrīdams pierādījums tam, ka ar Ministru kabineta lēmumu tuvākajā nākotnē izprovocētas 
masu atlaišanas no darba un mākslīgi radītais bezdarbs nacionālo minoritāšu pārstāvju vidū - tā 
nebūt nav kaut kāda nejēdzīga kļūme, bet gan rūpīgi izplānota akcija. Starptautisko tiesību valodā 
to dēvē par etnocīdu, un personas, kuras, darbojoties šajā virzienā, ir nonākušas pārāk tālu, agri vai 
vēlu nokļūst uz apsūdzēto sola. Kolēģi deputāti! Tad nu reiz saņemsimies un pierādīsim gan 
Eiropas Savienībai, gan Amerikas Savienotajām Valstīm, ka Latvija nebūt nav rasisma perēklis, bet 
gan visai civilizēta valsts! 

l) Pauž viedokli, ka kāda grupa nepareizi izvēlas 
savu identitāti 

3 Ukraiņi; NVO, kas darbojas ar 
politiskiem jautājumiem 

V.Lācis (pie frakcijām nepiederošs deputāts): "[...]  Taču visinteresantākais bija tas, ka pieklājīgu 
vārdu sadursmju laikā pie manis personīgi ar retorisku jautājumu griezās bijušais Latvijas Pirmās 
partijas Saeimas deputāts Stepaņenko un man jautāja (visi kolēģi to dzirdēja): „Lāča kungs, bet kā 
tad lai es neatbalstu multikulturālisma ideju, jo mans tēvs ir ukrainis, bet māte ir poliete?” [...] Es 
teicu: „Redziet, jūs esat rusificēts slāvs!” Cita atbilde man nevarēja būt. Un es uzskatu, Stepaņenko, 
ka tad, ja jūs esat īsts ukrainis, jums ģimenē nav jārunā vis krievu valodā, bet gan jārunā ukraiņu 
valodā, un jums mājās pie sienas vajadzēja būt ukraiņu nacionālā partizānu vadoņa Banderas 
fotogrāfijai un hetmaņa Skoropadska fotogrāfijai, kurš 1918.gadā dibināja Ukrainas valsti. " 

m) Izslēdzoša nācijas definīcija 2 Nelatvieši 
V.Lācis (pie frakcijām nepiederošs deputāts) : „Bet tagad ir izgudrota pavisam cita lieta, un 
mums, latviešiem, tas jāsaprot. Proti! Jā, jūs sakāt, ka var pieņemt lēmumus tikai tad, ja ir 
vairāk nekā puse valstu, bet turpat pretim lielvalstis taču ar gudru ziņu ir nolikušas otru tādu 
šķērsli, ka, ja arī nobalso visas šīs valstis skaita ziņā vairāk nekā puse, tad ir jābūt vairāk 
nekā pusei Eiropas pilsoņu. Nu kur tad… Parēķiniet, cienījamais ministr un visi pārējie! Pat tad, 
ja mazās valstis tagad - sāksim skaitīt: Malta, Luksemburga, Baltijas valstis un tā tālāk, - visas 
vienotos, mēs jau nedabūsim šo pusi no Eiropas pilsoņu skaita. Mēs nevaram dabūt... (No zāles 
dep. K.Leiškalns: „Poļi mūs neaizmirsīs!”) Nē, nē, nē, nē. Viss ir pareizi, man jūs nevarat pašreiz 
pārmest! Iesim vēl tālāk... Iesim vēl tālāk! Proti, tātad mums, latviešiem, šim vienam miljonam 
trīssimt piecdesmit tūkstošiem cilvēku, jau nav iespējams ietekmēt Eiropu ar savu lēmumu.” 
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Tāpat kā 2007. gadā, grupa, pret kuru visbiežāk tiek vērsti izslēdzoši izteikumi, ir nelatvieši/ 
krievvalodīgie. 2008. gadā nedaudz palielinājās izslēdzošo izteikumu skaits attiecībā arī pret 
tām etniskām grupām, kas neietilpst tradicionālajā Latvijas “nelatviešu” (krievvalodīgo) tēlā: 
nicinoši no Saeimas tribīnes tika runāts par angļiem un turkiem, kā arī par tiem ukraiņiem, kas 
sadzīvē izmanto krievu valodu. Tas liecina par nacionālisma diskursa noturību Saeimā, kā arī 
par ksenofobiskā diskursa klātbūtni, kad dažu kādas tautības pārstāvju rīcība (piemēram, 
atsevišķo angļu tūristu sabiedriskās kārtības pārkāpumi Rīgā) tiek attiecināta uz visu tautu, 
kas tiek raksturota izteikti negatīvi. 
 
Deputātu izmantoja izslēdzošu retoriku par dažādām sabiedrības grupām šādā kontekstā:  
 
Par nelatviešiem:  
 

 plenārsēdē īpaši uzsverot, ka deputātam ir svarīga tikai latviešu partiju 
deputātu attieksme pret izskatāmo jautājumu;  

 nosaucot cilvēkus, kas ir atbraukuši uz Latviju no bijušās PSRS,  par 
ieklīdeņiem; 

 uzsver, ka latvieši ir paši vainīgi pie tā, ka netiek uzstājīgāk prasītas valsts 
valodas zināšanas no nelatviešiem. Aicina izturēties pret tiem, kas neciena 
valsts valodu, tā, kā to prasa latvieša stāja; 

 argumentējot, kādēļ nevajag noslēgt līgumu par pensijām ar Krieviju, deputāts 
nelatviešus un nepilsoņus, kas strādājuši Krievijā, nosauc par “svešiem, šeit 
sabraukušiem laimes meklētājiem.”  

 Norādot uz Latvijas mazo ietekmi Eiropas lēmumu pieņemšanā, tiek uzsvērts, 
ka šīs iespējas nav latviešiem, 1 350 000 iedzīvotāju (ignorējot to, ka Latvijā 
dzīvo arī citi pilsoņi, kas nav latvieši); 

 nošķir Saeimā pārstāvētās partijas "prokrieviskajās" un latviskajās, 
argumentējot, ka "prokrievisko" partiju mērķis ir saķildot latviešus; 

 aicina "latviešu partijas" neizdabāt "svešajiem" un atbalstīt TB/LNNK 
iniciatīvas; 

 uzsver, ka tikai latviešu deputātiem rūp latviešu valodas nostiprināšana; 
 argumentē, ka dezoksiribonukleīnskābes analīzes rezultāti norāda, ka latvieši 

Latvijas teritorijā dzīvo četrusarpus tūkstošus gadus un visi nelatvieši Latvijā ir 
viesi, kuriem nevajag nākt "te ar savu patvāri un nevārīt savu tēju šeit"; 

 (konkrēti par krieviem) izdala krievus kā grupu , kas nedēļu konkursa "Jaunais 
Vilnis" laikā ārdās Jūrmalā un neļaujot gulēt 

  
Nepilsoņiem: 
 

 argumentējot, kādēļ nevajag noslēgt līgumu par pensijām ar Krieviju, deputāts 
nelatviešus un nepilsoņus, kas strādājuši Krievijā, nosauc par “svešiem, šeit 
sabraukušiem laimes meklētājiem.”  

 pauž neizpratni kā Saeimā var būt pārstāvēti un "paciesti" tādi deputāti, kas 
aizstāv nepilsoņu intereses; 

 pielīdzina nepilsoņus uz Latviju sabraukušajiem laimes meklētājiem; 
 argumentē pret iespēju nepilsoņiem kļūt par civildienesta ierēdņiem, uzskatot, 

ka gadījumā, ja nepilsonis pārvalda latviešu valodu un viņam ir augstākā 
izglītība, bet viņš negrib būt Latvijas pilsonis, tad tas izskatās pēc "ārvalstu 
aģenta". 

 nošķir nepilsoņus no ES pilsoņiem, uzskatot, ka otrie darbojas ES interesēs, bet 
pirmie -"Latvijā ir ieradušies nelikumīgi un kuri nebūt bieži nedarbojas 
Latvijas Republikas interesēs". 
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NVO un pilsoniski aktīvajiem pilsoņiem: 
 

 mēģinot deputātus pārliecināt par to, ka dažu kolēģu ierosinājumi ir 
nesaprātīgi, tiek īpaši izdalīts fakts, ka šie kolēģi ir ierosinājuši uz kādu no 
komisijas sēdēm uzaicināt personu, kas ir finansējusi Tautas sapulci doma 
laukumā. 

 slavējot kādu biedrību, tiek īpaši uzteikts tas, ka šī biedrība “nenodarbojas ar 
politiku”. 

 pauž aizdomas par konspiratīvu grupu, kas stāv aiz Satversmes grozījumu 
iniciatīvas, nepilsoņu tiesību paplašināšanu un aicina šajā kontekstā būt 
uzmanīgiem "pret jebkura veida provokācijām" 

 Apgalvo, ka "daļa no šiem Satversmes grozītājiem bija arī tie, kas klusībā jau 
sen cer uz otru valsts valodu Latvijā." 

 Salīdzina referenduma ierosinātājus par Saeimas atlaišanas iespēju 
nostiprināšanu Satversmē ar "tautas ienaidniekiem, jo viņi ir nobalsojuši citādi, 
nekā ir nobalsojis tautas vairākums" 

 
 

Ukraiņiem: 
 Norāda, ka personām, kuras senčos ir ukraiņi, būtu jārunā nevis krieviski, bet 

ukrainiski un pie sienas jābūt Ukrainas nacionālo varoņu fotogrāfijām; 
 Deputāts izsaka nožēlu par to, ka Latvijas ukraiņu bērnu vairākums apmeklē 

nevis ukraiņu, bet krievu skolas. 
 

Citām grupām: 
 

 Turkiem: argumentējot pret ideju uzņemt Eiropas Savienībā Turciju, norāda, ka 
kāds turks ir pārgriezis ar bārda nazi rīkli kristīgās ticības sludinātājiem un cits 
– nošāvis pārīti, kas skūpstījies pie viņa restorāna. 

 Latviešiem: norāda, ka privātie meži jau pieder skandināviem un latvieši šajos 
uzņēmumos pilda tikai “latvieša lomu”. 

 Imigrantiem:  apgalvo, ka visos lielveikalos esot "simtiem jaunu pārdevēju no 
dažādām NVS valstīm - krievvalodīgie, kuri neprot neviena vārda latviski. Bet 
darbā tiek pieņemti. " 
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Grafiks 8 Par kurām grupām tiek izmantotas deleģimitējošās stratēģijas?  
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Daži deputāti (pamatā no partijas TB/LNNK) joprojām konstruē noslēgtu nācijas tēlu, 
simboliski noraidot cittautiešu izcelsmes pilsoņu piederību pie Latvijas tautas, kurai pieder 
vara valstī. Par to liecina arī fakts, ka TB/LNNK deputāti dažreiz debašu laikā retoriski vēršas 
tikai pie latviešu tautības deputātiem, netieši norādot, ka citus deputātus viņi neuzrunā. Tas ir 
pretrunā ar Saeimas deputātu Ētikas kodeksa 8. punkta otro daļu: Deputāts respektē 
cilvēktiesības un argumentācijai neizmanto atsaukšanos uz sava oponenta rasi, dzimumu, ādas 
krāsu, tautību, valodu, reliģisko pārliecību, sociālo izcelsmi vai veselības stāvokli. Šādi 
piemēri tika konstatēti jau 2007. gada monitoringa ziņojumā: “[...] Un šinī brīdī, ja latviešu 
tautības Saeimas deputāts neatbalsta šādu priekšlikumu, tad man tiešām rodas jautājums: 
„Kāda ir viņa pamattautība, un kāda ir viņa paša pamatvaloda?” (J. Dobelis 2007. gada 26. 
aprīļa plenārsēdē). 
 
Tāpat kā 2007. gadā, arī 2008. gadā lielākais izslēdzošo (deleģitimējošo) izteikumu skaits par 
dažādām sabiedrības grupām bija TB/LNNK frakcijas deputātiem (skat. grafiku). Jāpiebilst, 
ka jauno kategoriju „ārpus frakciju deputāti” izslēdzošo stratēģiju lietošanas ziņā veido tikai 
viens deputāts – V.Lācis. 
 
Grafiks 9 Kuras partijas visbiežāk izmanto deleģimitējošo stratēģiju? 

Kuras partijas visbiežāk izmanto deleģitimējošo 
stratēģiju? (2008.gads)
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Leģitimējošās (iekļaujošās) stratēģijas Saeimas plenārsēdēs 
 

 
 
Līdzīgi kā 2007.gadā par leģitimējošām stratēģijām tika uzskatīti gadījumi, kad  runātājs 
pamatoja grupas tiesības uz līdzdalību publiskajā sfērā un politikā, pieeju resursiem, vai arī 
norādīja uz grupas ieguldījumu sabiedrībā, valstī. 2008.gada monitorings rāda, ka iekļaujošo 
stratēģiju lietojums 2008.gadā nav būtiski mainījies.   
 
Grafiks 10 Cik bieži izmantotas iekļaujošās stratēģijas? 
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1.stratēģija Norāda uz grupas ieguldījumu sabiedrībā, valstī   
2.stratēģija Norāda uz to, ka grupai ir tiesības uz līdzdalību, pieeju resursiem, 

etc. 
3.stratēģija Norāda uz varas attiecībām, grupas pakārtoto stāvokli kā uz 

problēmu 
4.stratēģija Norāda, ka "mēs" - "viņi"sadalījums nav leģitīms 
 
Kā var redzēt no nākamā grafika, grupa, attiecībā uz kuru visbiežāk tiek izmantotas 
leģitimējošās stratēģijas, ir tā pati, kas 2007. gadā: nepilsoņi. Tomēr nedaudz biežāk 
salīdzinot ar 2007. gadu deputāti iekļaujoši runāja arī par NVO un pilsoniski aktīvajiem 
cilvēkiem (7 reizes salīdzinot ar 2 reizēm 2007. gadā). 

V.Buzajevs (PCTVL frakcija): „ EDSO novērotāji, kuri piedalījās gan 
šīs, gan iepriekšējās Saeimas vēlēšanās, paziņoja: tas, ka nepilsoņiem ir 
liegtas tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās, liecina par būtisku 
demokrātijas deficītu mūsu valstī. Ir pienācis laiks atdot parādus.  [...] 
Gribētos atgādināt, ka pašreiz ne tikai Latvijas pilsoņiem ir tiesības vēlēt 
pašvaldības un tikt ievēlētiem par vietējo pašvaldību deputātiem, bet 
tādas ir arī ārvalstniekiem - ES pilsoņiem. Tajā pašā laikā šādu tiesību 
nav Latvijas nepilsoņiem, kuri sastāda gandrīz pusi no Latvijas 
etniskajām mazākumtautībām. Apmēram viena trešdaļa Latvijas 
nepilsoņu ir dzimuši Latvijā, bet pārējiem nepilsoņiem vidējais 
uzturēšanās stāžs Latvijā ir aptuveni 40 gadu. 
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Grafiks 11 Par kurām grupām tiek izmantotas leģitimējošās stratēģijas? 
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Ņemot vērā, ka leģitimējošās stratēgijas visbiežāk tika izmantotas attiecībā uz nepilsoņiem, ir 
likumsakarīgi, ka tās visbiežāk izmantoja partija, kuru politiskajā dienaskārtībā lielu lomu 
spēlē nepilsoņu tiesību jautājums:  
 
Grafiks 12 Kuras partijas visbiežāk izmanto leģitimējošo stratēģiju? 

Kuras partijas visbiežāk izmanto leģitimējošo stratēģiju
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2008.gada daudzo pilsoniskām aktivitāšu un iniciatīvu kontekstā 2008. gadā Saeimā 
palielinājās diskusiju īpatsvars par pieļaujamajiem pilsoniskās līdzdalības veidiem.  
 
To skaits bija pat tik liels, ka radās nepieciešamība sīkāk izanalizēt kontekstos (plašāk nekā 
tikai šajā projektā monitorējamo stratēģiju ietvaros), kad deputāti runā par pilsoniskām 
aktivitātēm. 
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Rezultāti liecina, ka, lai gan deputāti attiecībā uz pilsoniski aktīviem cilvēkiem iekļaujošās vai 
izslēdzošās stratēģijas tieši rīko salīdzinoši reti, tomēr nevalstiskās organizācijas ļoti bieži tiek 
pieminētas pozitīvā kontekstā. 
 
Tabula 2 Gadījumi, kad pilsoniskās aktivitātes tiek pieminētas pozitīvā kontekstā 
 
Konteksts Gadījumu 

skaits 
Partijas, kuru pārstāvji runāja 
par pilsoniskajām aktivitātēm 
šādā kontekstā 

1. NVO minēts kā sadarbības partneris, kurš 
var palīdzēt izstrādāt kvalitatīvus likumus – 
deputāts diskursīvi normalizē NVO klātbūtni 
Saeimas lēmumu pieņemšanā 

26 
 

TP -11 
ZZS- 6 
PS – 4 
JL - 2 
SC - 1 
TB/LNNK - 1 
LPP/LC - 1 

A.Barča (Tautas partijas frakcija): “ Tātad, kolēģi, es šodien vēlos uzsvērt, ka Labklājības 
ministrija ir izdarījusi lielu un ļoti nopietnu darbu, gatavojot un iesniedzot šo likumprojektu. Taču 
vienlaikus pasaku jums, ka likumprojekta ceļš Saeimā būs ļoti sarežģīts, ļoti nopietns un grūts. 
Tāpēc Sociālo un darba lietu komisija ir nolēmusi, ka aicināsim palīgā plašu sabiedrību, aicināsim 
nevalstiskās organizācijas, profesionālās asociācijas un biedrības, un es aicinu kolēģus no visām 
frakcijām nākt talkā Sociālo un darba lietu komisijai, lai mēs varam šā gada laikā izstrādāt 
kvalitatīvu likumu.” 

I.Līdaka (ZZS frakcija).Runājot par sabiedriskajām organizācijām, es pats esmu informējis 
apmēram 25 vides nevalstiskās organizācijas par šā likuma virzību un par paredzētajiem 
grozījumiem, un es ļoti gaidu arī viņu viedokli. 

A.Seile (partijas „Pilsoniskā Savienība” frakcija).Bet ir arī vēl cita problēma. Iepriekšējos likuma 
grozījumos šāgada pavasara sesijā mēs galvenokārt skatījām tos jautājumus, kuri saistīti ar 
applūstošajām teritorijām un ar apbūves ierobežošanu tajās, turpretī šajā likumprojektā tomēr 
zināmā mērā tiek grozīti daži panti, kuri regulē apbūvi tā sauktajā kāpu aizsargjoslā gar Baltijas 
jūras un Rīgas līča piekrasti. Un arī šajā jautājumā sabiedriskās organizācijas jau ir izteikušas savu 
satraukumu, tāpēc mēs uzskatām, ka mums apspriešanā būs jāpieaicina ļoti daudzas gan 
sabiedriskās organizācijas, gan ministriju darba grupas. Mēģināsim atrast atkal tādus vērtīgus 
kompromisus, lai likumprojekts būtu skaidrs, saprotams un dabai nenodarītu postījumus. 

 
2. Deputāts pārmet likuma izstrādātajiem 
nekonsultēšanos ar NVO (vai nepietiekamu 
konsultēšanos) 

8 TB/LNNK – 2 
TP -2 
JL – 2 
PS - 1 
SC - 1 

P.Tabūns (TB/LNNK frakcija): “6.lappuse. „VI sadaļa. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot 
normatīvo aktu projektu. 1.punkts. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru 
organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas.” Atbilde anotācijā: 
„Nav notikušas konsultācijas.” Tad ir jautājums - kāpēc? „2.punkts. Kāda ir šo pilsoniskās 
sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti 
to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta).” Atbilde: „Nav notikušas 
konsultācijas.” Atkal jautājums - kāpēc?„3.punkts. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības 
informēšanas pasākumi ir izmantoti?” Atbilde: „Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.” 
Kāpēc?” 
 
A.Barča (Tautas partijas frakcija): “ Kolēģi, es lasu anotācijas sesto daļu: „Kādas konsultācijas 
notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu”. Protams, nav notikušas ne ar kādu nevalstisko 
organizāciju, ne ar ko no mūsu, Latvijas, sabiedrības. “ 

V.Buzajevs (PCTVL frakcija): “Šis priekšlikums ir ļoti vienkāršs - paaugstināt divreiz valsts 
nodevu par pieteikuma iesniegšanu administratīvajai rajona tiesai. Priekšlikums parādījās pēdējā 
brīdī pirms trešā lasījuma. Nekāda pamatojuma šim priekšlikumam nav. Un nekādas sabiedriskās 
apspriešanas arī nebija.” 
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3. Publiska kādas konkrētas NVO (vai 
pilsonisko aktivitāšu kā tādu) aizstāvēšana 

5 PCTVL – 3 
SCP – 1 
JL - 1 

V.Buzajevs. Vēl viens papildjautājums, un tas būs šāds: savā atbildē jūs apgalvojāt, ka pret Latvijas 
Antifašistisko komiteju kā pret organizāciju netiek veiktas nekādas operatīvas darbības. Diemžēl 
šīs personas, kas ir sarakstā, no deviņpadsmit cilvēkiem piecpadsmit ir LAK biedri, un visiem 
viņiem ir problēmas. 

A.Štokenbergs : “Es te pirms kādas nedēļas salīdzināju Godmaņa valdību ar tādu neveiksmīgu 
ugunsdzēsēju brigādi. Jūs atceraties. Man šodien nākas koriģēt savus izteicienus. Tā patiesībā nav 
vis ugunsdzēsēju, bet reketieru brigāde. Tā ir brigāde, kura tiem cilvēkiem, kas kaut ko iebilst, 
draud, kliedz uz viņiem, draud viņus atlaist, padzīt, un, protams, kronis visam ir vakardien Ministru 
prezidenta Godmaņa publiski paustais apgalvojums, ka Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības 
vadītājs ir idiots. “ 

 
4. Deputāti uzņemas virzīt NVO, iedzīvotāju 
iniciatīvas, publiski ziņot par sūdzībām u.tml. 

33 PCTVL – 17 
PS – 4 
JL - 4 
SC – 3 
SCP – 2 
ZZS – 2 
TP - 1 

A.Kampars (frakcija „Jaunais laiks”): “Tādējādi 33.priekšlikums šajā pašā likumprojektā dod 
skaidru, precīzu uzdevumu Ministru kabinetam - līdz 2009.gada 1.decembrim izstrādāt un piedāvāt 
šādu likumu. Līdz ar to mēs ceram, ka pēc pusotra gada būsim spēruši lielu soli uz priekšu un 
būsim beidzot uzklausījuši nevalstisko organizāciju daudzkārt ierosinātos priekšlikumus un idejas 
par šādu referendumu nepieciešamību. “ 

J.Pliners (PCTVL frakcija): “Dāmas un kungi, es gribētu atgādināt, ka tā ir viena no svarīgākajām 
valdības atbalstītajām un Latvijas Pensionāru federācijas izvirzītajām prasībām un būtībā sakrīt ar 
tiem likuma grozījumiem, zem kuriem jau ir parakstījušies 10 tūkstoši vēlētāju. Taču mūsu 
likumprojektā atšķirībā no pieminētajiem grozījumiem ir padomāts arī par citu iedzīvotāju slāņu 
izdzīvošanu, kuri, saņemot tikai sociālo pabalstu, atrodas šodien uz bada sliekšņa.” 

S.Kalniete (partijas „Pilsoniskā Savienība” frakcija): “Es vēlētos sākt ar ziņu, kuru vakar saņēmu 
(es citēju): „ Manas ģimenes uzņēmumu ir skārušas tās pašas problēmas, kas plosās Latvijā; 
iespējams, ka nevarēsim atrast finansējuma iespējas. Arī zeme, ko vēlamies pārdot, nevienu 
neinteresē, tāpēc būs jāizsludina maksātnespēja. Man no šo vārdu salikuma patiešām paliek nelabi, 
jo astoņu gadu darbs būs bijis veltīgs, paliks vien mieles un parādi.” Šī ziņa vistiešākajā veidā ir 
saistīta ar šodien uzklausīto Ministru prezidenta informāciju par valdības neatliekamajiem 
uzdevumiem un par Valdības rīcības plāna izpildi. “ 

 
5. Deputāts iestājas par plašāku tautvaldību – 
iedzīvotāju iespējām pašiem lemt par savu 
likteni 

19 ZZS - 6 
PCTVL – 3 
JL - 3 
PS – 3 
SCP - 2 
SC – 1 
TP - 1 
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A.Pabriks: “Mūsu valdošajām aprindām un mūsu varai ir izdevīgāk dzīvot kā Sūnu ciemā: „Jūs, 
tauta, mūs netraucējiet! Mēs lemsim jūsu vietā, un, kā mēs lemsim, tā būs!” Es nevēlos pārstāvēt 
šādu varu, kas neciena savu sabiedrību. Es negribu pārstāvēt tādu varu, kas ar tehniskiem 
līdzekļiem cenšas izvairīties no savas tautas līdzdalības tās likteņa lemšanā.” 

G.Daudze (Saeimas priekšsēdētājs): “Šobrīd cilvēki ir gatavi spriest patstāvīgi, gatavi piedalīties 
lēmumu pieņemšanā, gatavi daudz aktīvāk iesaistīties politiskajos procesos, negaidot, lai kāds visu 
izlemj un izdara viņu vietā. Un tas ir viens no mūsu demokrātiskās valsts galvenajiem ieguvumiem. 
Par cilvēku aktivitāti un vēlmi ietekmēt politiskos procesus liecina arī līdzdalība parakstu vākšanā 
par grozījumiem likumos. Arvien vairāk procesus valstī ietekmē nevalstiskās organizācijas. 
Sabiedrībai ir jāizmanto un cilvēki jau ir sākuši izmantot savas Satversmē noteiktās tiesības uz 
viedokli, kas izteikts tautas nobalsošanā.” 

P.Hanka (ZZS frakcija): “Kāpēc to Brīvzemnieku pagastu nevar vai nu pie Valmieras, vai pie 
Limbažiem. Viņi ir izdarījuši iedzīvotāju aptauju, un viņi grib paši savu novadu. Nu ļausim, lai 
izmēģina! Es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Un man nepatīk piespiedu varas sistēma, nekad!” 

K.Šadurskis (partijas „Pilsoniskā Savienība” frakcija): “Ja novads var pastāvēt viens pats un ja 
novada iedzīvotāji ir izteikuši šādu vēlēšanos, un ja novada vadība… un šobrīd pagasta vadība to 
atbalsta, tad ir galēji nepieņemami, ka Saeimas deputāti lemj pretēji iedzīvotāju gribai. Tas ir 
absolūti pretēji visiem pašvaldību principiem!” 

A.Kampars (frakcija „Jaunais laiks”): “Lai vēl vairāk stimulētu un atbalstītu pilsoņu līdzdalību 
politiskajos procesos, mūsuprāt, ir absolūti nepieciešams, ņemot vērā šo aktuālo situāciju, kāda 
izveidojusies šogad, parakstu vākšanas vietu skaitu palielināt. […]  Tāpēc es domāju, ka šajā 
situācijā finansiāli argumenti, kas vērsti pret šo iespēju pilsoņiem piedalīties politiskajos procesos 
un izteikt savu gribu, nebūtu vietā. Tāpēc es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Tas tiešām nav 
nekādā ziņā politiski motivēts opozīcijas priekšlikums. Manuprāt, tas ir situācijas radīts un tikai un 
vienīgi loģisks priekšlikums, lai mēs paspertu pussolīti uz priekšu, tādējādi apliecinādami, ka 
gribam sabiedrību iesaistīt aktualitātēs un procesos.” 
 
O.Spurdziņš (TP): “Kaut arī mūsu komisija principā akceptēja šo priekšlikumu par pašvaldību 
referendumiem (komisijai šķita, ka tas ir viens no būtiskākajiem jautājumiem pašvaldību 
demokrātijā), tomēr šo priekšlikumu mēs komisijā neatbalstījām un uzdevām valdībai līdz 
2009.gada 1.decembrim izstrādāt jaunu likumprojektu.” 

 
 
Šis apkopojums liecina, ka gandrīz visas partijas labprāt piemin nevalstiskās organizācijas kā 
savus sadarbības partnerus. Papildus apkopotajiem gadījumiem, partiju pārstāvji ļoti bieži 
atsaucās uz dažādu nevalstisku organizāciju viedokli vai datiem, lai pastiprinātu savu 
argumentāciju.  Partiju retorikā gan var pamanīt dažas zīmīgas īpatnības – piemēram, 
2008.gadā TP deputāti izteikti bieži piesauca nevalstiskas organizācijas kā neatņemamu 
likumprojektu apspriešanas procesa sastāvdaļu, taču bija salīdzinoši reti gatavi virzīt 
nevalstisku organizāciju izstrādātu iniciatīvu vai publiski iestāties par esošo līdzdalības 
iespēju paplašināšanu. Pilsonisko aktīvistu virzīto ideju skaļākie aizstāvji Saeimas plenārsēdēs 
bija opozīcijas partijas. Arī par tautvaldības iespēju paplašināšanu iestājās galvenokārt 
opozīcijas partijas – izņēmums ir ZZS, ko gan lielā mērā var izskaidrot ar šīs partiju 
apvienības centieniem pierādīt citām koalīcijas partijām, ka iedzīvotāju aptauju rezultāti 
administratīvās reformas kontekstā būtu respektējami.  Salīdzinoši ļoti maz nevalstiskās 
organizācijas pozitīvā kontekstā minēja LPP/LC un TB/LNNK deputāti.  
 
Mazāk bija gadījumu, kad pilsoniskās aktivitātes plenārsēdēs tika pieminētas negatīvā 
kontekstā – galvenokārt šādu izteikumu autori bija partijas TB/LNNK deputāti. 
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Tabula 3 Gadījumi, kad pilsoniskās aktivitātes tiek pieminētas negatīvā kontekstā 
 
Konteksts Gadījumu 

skaits 
Partijas, kuru pārstāvji runāja 
par pilsoniskajām aktivitātēm 
šādā kontekstā 

1. Pārmetumi NVO par to, ka tās nerīkojas 
atbilstoši deputāta priekšstatiem par pareizu 
NVO rīcību 

3 
 

TB/LNNK - 3 

P.Tabūns (TB/LNNK frakcija): “ Šis līgums - es pateikšu uzreiz - ir pazemojošs (tātad arī 
likumprojekts, kuru mēs šodien izskatām) un nelīdzvērtīgs abām pusēm, tas ir, Latvijai un 
Krievijai. Un tūdaļ arī pateikšu, ka tas pazemo esošos Latvijas pensionārus.  [....]   Cienījamie 
pensionāri, kuri mani tagad klausās, un Latvijas Pensionāru federācija! Kāpēc jūs neceļat troksni un 
nesakāt „nē” šādam projektam? “ 

2.Piemin kādu NVO izteikti negatīvā kontekstā 2 TB/LNNK -1 
LPP/LC - 1 

P.Tabūns: “ Un kur nu vēl mums runāt par Plineru un Buzajevu, kas ir atklāti izteikušies un rīkojas 
pretvalstiski, un par sabiedriskajām organizācijām, kuras priecājas par Krievijas uzbrukumu 
Gruzijai un kuras faktiski būtu jāslēdz ciet! Un tā tālāk, un tā joprojām.” 
A.Bērziņš (LPP/LC frakcija): “ Gribu teikt, ka pēc Latvijas Pirmās partijas un partijas „Latvijas 
Ceļš” frakcijas viedokļa, šie Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības ierosinātie priekšlikumi ir 
brāķis. [ …] Tas ir brāķis, ar kuru tiek mēģināts demontēt demokrātijas pamatvērtību. Jūs man 
jautāsiet: „Kas ir demokrātiskas sabiedrības pamatvērtība?” Es jums atbildēšu: „Tā ir pati 
demokrātija.” - „Kas ir demokrātija?” - „Demokrātija ir vairākuma gribas izpausme.” Šajā 
gadījumā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība vairākuma gribas izpausmes vietā mums piedāvā 
mazākuma diktātu vairākuma gribai.” 

3. Pauž viedokli, ka sabiedrību, tautu pārstāv 
tikai absolūts tās vairākums 

4 TB/LNNK – 3  
LPP/LC - 1 
 

J.Dobelis (TB/LNNK frakcija): “Cik ilgi var spēlēties ar valsts pamatlikumu - ar Satversmi?! Es 
domāju, jebkuram nopietnam deputātam, kas ciena savu valsti, būtu jāciena arī savas valsts 
pamatlikums. Nupat, nesen, ir notikusi tautas nobalsošana par līdzīgu piedāvājumu. Tas 
piedāvājums tautas nobalsošanā ir pilnīgi izgāzies. Pilnīgi! Gandrīz miljons Latvijas Republikas 
pilsoņu nav atbalstījuši tos grozījumus, kas, protams, netika veidoti kā nopietnas izmaiņas 
pamatlikumā, bet tika veidoti, lai kalpotu par kaut kādu aizsegu varaskāriem politiķiem, neko citu!” 

 
Deleģitimējošo/leģitimējošo stratēģiju izmantošanas salīdzinājums 
 
Nākamais grafiks rāda, ka salīdzinājumā ar 2007.gadu ir mainījies iekļaujošo/izslēdzošo 
stratēģiju īpatsvars. Saeimas plenārsēdēs šobrīd iekļaujošās stratēģijas var dzirdēt biežāk 
nekā izslēdzošās. Tomēr būtu pāragru runāt par to, ka Saeimas diskurss attiecībā uz 
sabiedrības grupām un NVO ir kļuvis iekļaujošāks, jo absolūtais vairākums leģitimējošo 
stratēģiju gadījumu tika izmantots attiecībā tikai uz vienu grupu – nepilsoņiem, un 
izteikumu autori gandrīz ekskluzīvi pārstāv vienu  partiju – PCTVL, kas īpašu vietu savā 
politiskajā dienaskārtībā velta tieši nepilsoņu jautājumam. 
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Grafiks 13 Stratēģiju izmantošanas īpatsvars 
 

Stratēģiju izmantošanas īpatsvars (2008.gads)
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Cerīgs signāls ir daudzie gadījumi, kad 2008.gadā deputāti plenārsēdēs apliecināja, ka 
nevalstisko organizāciju līdzdalība likumprojektu apspriešanā ir normāls, pašsaprotams 
process un iestājās par plašākām pilsoņu iespējām pieņemt valstij svarīgus lēmumus. Dažreiz 
gan deputātu motīvi, pieminot nevalstiskas organizācijas, bija vairāk utilitāri: piemēram, 
konsultāciju neesamība ar NVO kalpoja kā arguments tāda likumprojekta nonievāšanai, 
kuram deputāts nepiekrita ideoloģisku motīvu dēļ. Tikmēr citi likumprojekti, kuru veidošanā 
NVO arī nebija piedalījušās, attiecīgajam deputātam pretenzijas neraisīja. 
 
Dati arī liecina, ka deputāti pārsvarā izvairās ar savām runām atbalstīt dažādu 
minoritāšu tiesības, pārstāvēt viņu intereses (izņemot nepilsoņus un nelatviešus partijai 
PCTVL un, mazākā mērā, SC). Deputāti reti pievēršas tādām tēmām kā diskriminācijas 
novēršana un sabiedrības līdzdalības politikā veicināšanā. Interesanti, ka 2008.gadā 
parādījās arī mēģinājumi nepilsoņu problemātiku ielikt pilsoniskās līdzdalības - nevalstisko 
organizāciju prasību -  “rāmī”. Proti, PCTVL deputāti ļoti bieži pieminēja daudzu 
mazākumtautību organizāciju parakstītu vēstuli kā argumentu cīņā par nepilsoņu tiesībām. 
 
 

 
Deputāta necienīgas runas monitorings 
 
 
Atšķirībā no mediju monitoringa Saeimas plenārsēžu debates tika papildus analizētas pēc 
papildus kritērija: proti, vai debatēs parādās tādi izteicieni, kas nav savietojami ar tautas 
priekšstāvja statusu. Arī šis monitorings uzrādīja pozitīvas tendences salīdzinājumā ar 
2007.gadu – proti, necienīgas runas gadījumi samazinājās gandrīz uz pusi.  
 
Monitorējamās kategorijas:  vulgārismi, aizspriedumaina valoda (nepamatoti pieņēmumi, kas 
veido negatīvu vēstījumu par personu vai grupu) un personiski apvainojumi. 
 
Šeit apkopoti piemēri par visām trim necienīgas runas kategorijām: 
 

1) Vulgārismi (daži gadījumi) 
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2) Aizspriedumaini izteikumi (daži gadījumi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Personiski apvainojumi (daži piemēri) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

A.Pabriks: "Attiecībā uz Dobeļa kunga piezīmi es domāju, ka viņš nepietiekami labi pārzina 
vēstniekus. (No zāles dep. J.Dobelis: „Pārzina gan! Labi pārzina!”) Tā ir viena lieta. Un otrām 
kārtām es gribu pieminēt to, ka vēstnieku valodas zināšanas nekādā ziņā nav kritērijs mūsu 
nacionālajai politikai. (No zāles dep.J.Dobelis: „Viņi ir vienkārši stulbeņi!”)" 
 
 
V.Buzajevs (PCTVL frakcija): „Bet es gribētu kolēģiem atgādināt par analoģisku balsojumu 
Igaunijas parlamentā. Pret analoģisku dokumentu balsoja, ja nemaldos, 20 Igaunijas 
parlamentārieši no Savisāra partijas. Tur nav krievu, cienījamie draugi! Viņi neskatījās nedz pirmo 
kanālu, nedz raidījumu „Vesti”, un viņi domā par Igaunijas tautas interesēm. Igauņi par Bronzas 
zaldāta pārvietošanu dabūja pa purnu pēc pilnas programmas. Ar pieminekļa pārvietošanu 
saistītajos nemieros bija nogalināts tikai viens Krievijas pilsonis – Dmitrijs Gaņins –, tomēr visas 
tranzīta plūsmas no Igaunijas tika pārceltas uz Latviju un Lietuvu.” 

 
V.Lācis : „Proti, septiņi latviešu deputāti šinī komisijā lielā vienprātībā noraidīja Kastēna ierosināto 
multikulturālisma ideju, un tikpat lielā vienprātībā pieci prokrievisko partiju deputāti atbalstīja šo 
ideju. 
 
J.Dobelis: Tālāk. Ir manā komisijā dažas jaukas sievietes. Viena ir no esošā „Jaunā laika”, otra - no 
bijušā. Piedošanu, jūs taču nestrādājat komisijā. Jūs vienīgi izceļat savas zināšanas, mācāt citus, kā 
vajadzētu strādāt, bet no jūsu mutītēm neviena ierosinājuma, ko darīt, nav bijis. Neviena! (Zālē 
troksnis.)  
 
P.Tabūns (TB/LNNK frakcija): „ Lietas parasti jāsauc to īstajos vārdos, it īpaši tad, kad ir sevišķi 
sarežģīti apstākļi un situācijas. Un ir skaidrs, ka Krievija ir agresors, par to divu domu nevar būt. 
Agresors, kas piekopj sen apgūto, gadu desmitiem apgūto, okupanta profesiju – es tā atļaušos teikt – un 
faktiski nemeklē attaisnojumus un argumentus… Tie gan izskan, kā jūs zināt, bet tie ir absolūti 
bērnišķīgi un dīvaini, kad saka, ka aizstāv savus pilsoņus. Ja tā, tad viņiem ir tiesības gandrīz jebkurā 
pasaules valstī iebrukt un piekopt to pašu, ko viņi piekopj Gruzijā, jo vismaz krievu kopienas ir 
gandrīz lielākajā daļā pasaules valstu. Veselas kopienas! Tad, lūk, arī tur viņiem ir tiesības… 
Nemaz nerunājot par Latviju, kur atrodas milzīga „piektā kolonna”. 
 

K.Šadurskis:Arī šodien mēs neesam dzirdējuši nevienu argumentu (No zāles dep. V.A.Krauklis: 
„Vajag ausis izmazgāt!” Dep. J.Dobelis: „Nav klausījies!”), jo, man liekas, tas arguments nav 
minams. 
 
Sēdes vadītājs. Vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānei. (No zāles dep. J.Dobelis: „Ko tas mēness ar 
jums izdarījis!”) 
 
Sēdes vadītājs. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzajevam. (No zāles dep. J.Dobelis: „Vo! Nu 
īstais būs!”) 
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Ka rāda nākamais grafiks, vulgārismi, aizspriedumaina valoda un apvainojumi nav retums 
Saeimas sēdēs. Vairākums no šiem izteikumiem ir pretrunā ar Saeimas deputātu ētikas 
kodeksa 7. punktu: Deputāts publiskos izteikumos izvairās no vārdiem, žestiem un citādas 
rīcības, kas var būt aizskaroša, kā arī nelieto apvainojošus vai ar Saeimas cieņu 
nesavienojamus izteicienus; deputāts balstās uz faktiem, to godīgu interpretāciju un 
argumentāciju. 

Grafiks 14 Deputātu necienīga runa 

Deputātu necienīga runa
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Līdzīgi kā 2007.gadā arī 2008.gadā starp šo tekstu autoriem dominēja vienas partijas – 
TB/LNNK – deputāti (izteikti visvairāk – Juris Dobelis, uz kura rēķina ir 38 izteikumi no 54).    

Grafiks 15 Deputātu necienīga runa: partiju griezums 

Deputātu necienīga runa: partiju griezums
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Neskatoties uz salīdzinoši biežajiem deputātu necienīgas runas gadījumiem un arī izslēdzošo 
stratēģiju lietošanu, Saeimas priekšsēdētājs joprojām ļoti reti šādos gadījumos norāda uz 
deputātu ētikas kodeksa pārkāpumiem. Lai gan ētikas kodekss tiek piesaukts daudz biežāk 
nekā jebkad agrāk (no sēdes vadītāja puses 13 reizes vienā gadā), tomēr tas šobrīd netiek 
izmantots tā, kā tas bijis iecerēts – klausītājam „no malas” nekļūst skaidrs, kādēļ sēdes 
vadītājs attiecīgajos gadījumos apelē nevis pie procedūras pārkāpuma, bet gan pie deputātu 
ētikas. Piemēram: 
  
J.Dobelis (TB/LNNK frakcija)”Godātie kolēģi, 4.aprīlis nav ceturtdiena. Es domāju, ka laikam bija doma par 3.aprīli. 
(Starpsauciens: „Septembris!”) Nē, patlaban ir runa par aprīli. Piedošanu, klausieties jūs tur, tanī galā! 
Sēdes vadītājs. Dobeļa kungs, lūdzu, ievērojiet ētikas normas. 
 
V.Lācis. : “Mēs vienmēr ar zināmu nicinājumu, pat ar lielu nicinājumu, runājam par sievietēm, kas pārdod savu miesu, 
un sakām, ka tā ir prostitūcija. Viens zviedru rakstnieks, Nordbergs, ir pateicis skaistus, patiesus vārdus, ka tajā pašā 
laikā, kad mēs runājam ar nicinājumu par sievietēm, kas pārdod savu miesu, mēs negribam redzēt, ka notiek dvēseļu 
prostitūcija. Šeit, šajā namā, arī notiek nepārtraukti dvēseļu prostitūcija. Par latviešu tautas dvēselei svarīgiem 
jautājumiem jūs jau nedrīkstat runāt. Ja jūs to darāt, tad jūs nerunājat par lietu” 

Sēdes vadītājs. Lāča kungs, es jums aizrādu par deputāta ētikas pārkāpumu. 
Sēdes vadītājs. Paldies deputātam Plineram. Vai deputāts Reirs vēlas teikt kaut ko par procedūru?  

Ieslēdziet, lūdzu, mikrofonu deputātam Reiram! 

J.Reirs (frakcija „Jaunais laiks”).Es lūgtu sēdes vadītāju izteikt aizrādījumu ziņotājam par to, ka viņš teica: visiem 
klātesošajiem esot tāpat skaidrs, ka Latvija nekļūs par pilnvērtīgu NATO locekli. Es domāju, ka šis apgalvojums nav 
skaidrs visiem klātesošajiem. (No zāles dep. J.Pliners: „Es domāju, ka visiem skaidrs!”) Man, piemēram, nav skaidrs. 
Līdz ar to es lūdzu izteikt brīdinājumu. 

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Pirmkārt, tas nebija ziņotājs, bet šajā gadījumā tā bija uzstāšanās par balsošanas 
motīviem. Otrkārt, par šo ziņojumu debates netiek atklātas. Un, treškārt, protams, es aicinu visus būt korektiem un 
ievērot gan Saeimas kārtības rulli, gan arī Saeimas deputātu ētikas kodeksu. 
J.Kursīte-Pakule (partijas „Pilsoniskā Savienība” frakcija): “Atbalstīdami PVN celšanu no 5 procentiem uz 21 procentu 
grāmatniecībai, grāmatām, jūs paši savām rokām atbalstāt nacionālās grāmatniecības iznīcināšanu. Varat iet vēl tālāk - 
lieciet uzreiz 50 procentus, un tad ar nacionālo literatūru lieta uzreiz būs darīta, īpaši ar bērnu grāmatām! Ceru, ka tie, 
kas kaut drusciņ saprot, kas ir grāmata, saprot, ka tas ir noziegums, ko izdara Saeima ar šādu balsojumu. Krievu 
rakstniekam Fjodoram Dostojevskim ir vieds romāns „Noziegums un sods”. Noziegums draud tūlīt notikt, sods nāks 
pēc tam. Bumerangs būs ļoti smags. Es nebaidu. Kāds no tautas teica: „Saeima ir ļauna ragana, kas apbur labus 
cilvēkus.” Apburto nelaime ir tā, ka viņi to nejūt. Ceru, ka tauta pamodinās no šīs apburšanas. Latviešu dzejniekam 
Rainim ir dzejoļu krājums „Gals un sākums”. Es nebaidu un nebaidos. Bet tas var būt mūsu literatūras un kultūras gals. 
Es ceru, ka tauta to nepieļaus, ja mēs tā nobalsosim, un būs cits sākums.” 

Sēdes vadītājs. Paldies.  Man gan jāpiezīmē, ka, liekas, jūs balansējat uz Saeimas deputātu ētikas kodeksa 
robežas. 
 
Skaidri gadījumi ir salīdzinoši reti. Kā piemēru varētu minēt, iespējams, vienīgi šo: 
 
J.Dobelis (TB/LNNK frakcija): “Cienītie kolēģi! Varbūt kādreiz arī kādam nopietnākam cilvēkam ir 
jāuzkāpj tribīnē… Tāpēc es uzkāpu. Izlasiet 7.priekšlikumu! Izlasiet, Kariņa kungs, „ledus lāci”, arī jūs, ko 
mēs esam iebalsojuši! Ko mēs esam iebalsojuši?! Izlasiet, lūdzu!  

Sēdes vadītājs. Dobeļa kungs, man jums tomēr ir jāaizrāda par to, ka jūs mazliet pārkāpjat Saeimas ētikas 
kodeksu… (Starpsaucieni no zāles.) Jā, pat ne tikai mazliet… 
 
Taču 2008.gadā laikā tika atrasti arī četri piemēri atbilstošai sēdes vadītāja reakcijai, lai gan 
bez atsaukšanās uz ētikas kodeksu: 
 

        [...]Sēdes vadītāja. Paldies.  Atgādinu, ka deputāts Lācis runāja visu iesniedzēju vārdā. Pirms 
sākam debates, vēlos jums, kolēģi, atgādināt, ka, lai gan izdarīt starpsaucienus no zāles ir pieļaujami, 
es aicinu jūs nelietot apvainojošus izteicienus. Katram deputātam ir tiesības uz savu viedokli. [...] 
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[....]V.Lācis : „Un kas tad ir turki? Turki, piemēram, pārgrieza rīkli ar bārdas nazi… Jā, mēs 
zinām, un arī man kolēģis rāda šo žestu… ticības… vienas kristīgās ticības sludinātājam, kas mazu 
avīzīti izdeva Turcijā. Un vēl ir daudz citu piemēru. Šveicars nošāva ar pistoles šāvienu gan 
jaunieti, meiteni, gan jaunekli…” 
Sēdes vadītājs. Es atvainojos… 
V.Lācis. …kas viņa acu priekšā pie viņa restorāna skūpstījās. 
Sēdes vadītājs. Lāča kungs, es jūs lūgtu tomēr runāt par likumprojektu… 
V.Lācis. Ak, es atkal nerunāju par lietu? Jā, es esmu pieradis pie tā, ka es nerunāju par lietu. Lūk, 
un mēs… 
Sēdes vadītājs. …un nerunāt par to, ko var iztulkot… 
V.Lācis.…gribam uzņemt… 
Sēdes vadītājs. Es atvainojos! Es tagad gribētu lūgt jūs nerunāt par lietām, kuras var tikt iztulkotas 
kā nacionālā naida kurināšana [...] 

 
 

V.Lācis. Jā, bet es domāju, ka pašreiz es varu pieskarties arī citu deputātu runātajam. Šinī 
gadījumā tas ir debašu jautājums. Un es pieskaros deputāta Golubova… 
Sēdes vadītājs. Šis ir šobrīd Saeimas kārtības ruļļa jautājums, un jāievēro cieņa pret pārējiem 
deputātiem. 
V.Lācis. Labi, es ievērošu cieņu pret jums, kas vada Saeimas sēdi.  

 
 

Sēdes vadītājs. Es atvainojos. Kolēģi, lūdzu, izturieties tomēr ar cieņu pret runātāju! Seiles kundze 
taču, neskatoties uz slimību, tomēr ziņo par šo likumprojektu.  " 
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3. Mediju monitorings 

Monitoringa projekta „Izaicinājums pilsoniskajai līdzdalībai” mediju monitoringa daļas 
mērķis ir izzināt, kā Latvijas medijos tiek runāts par dažādām sabiedrības grupām. 
Monitoringa gaitā, izvērtējot publikācijas pēc daudziem kritērijiem un kategorijām, tiek 
fiksētas tās mediju stratēģijas un pieejas, ar kuru palīdzību tiek sniegta informācija, viedokļi 
un ar mediju satura palīdzību veidota attieksme pret dažādām sabiedrības grupām. Tādējādi 
tiek noteiktas tās sabiedrības daļas, kas biežāk atspoguļotas neiecietīgi, negatīvi, izslēdzoši, 
bez pamatotiem argumentiem un vispārinātā veidā radot par tām kopumā nelabvēlīgu 
iespaidu. Vienlaikus analizēti sabiedrības grupas atspoguļojošo rakstu temati, avoti, valoda. 

2008.gada monitoringu raksturo lielāks pētāmo mediju skaits. Tika papildināta monitoringa 
metodoloģija, izslēdzošo (deleģitimējošo) stratēģiju klasifikācijai pievienojot arī iekļaujošās 
(leģitimējošās) stratēģijas. Tas ļauj atspoguļot ne tikai gadījumus, kad mediji veido negatīvu 
un vispārinātu iespaidu par dažādām sabiedrības grupām, bet arī gadījumus, kad mediji 
leģitimē sabiedrības grupu tiesības un klātbūtni publiskajā telpā. 2008.gada monitoringam ir 
arī daudzveidīgāks pētāmo grupu spektrs. 2008.gada pētījumā palielinājies mediju skaits: tiek 
izvērtēti ne tikai laikraksti Diena, Neatkarīgā Rīta Avīze (NRA), Latvijas Avīze (LA), 
Rītdiena (no 2008.gada jūnija tās vietā tiek monitorēts laikraksts Vakara Ziņas), Čas, Vesti 
Sevodnja (VS), Telegraf, bet arī sabiedriskā radio diskusiju programmas – LR 1 
„Krustpunktā” un LR 4 „Deņ za dnem”. 

2008.gada monitoringā tika analizēti mediju materiāli, kas satur izteikumus par šādām 
sabiedrības grupām: jaunie imigranti, nepilsoņi, seksuālās minoritātes, jaunpilsoņi, 
krievvalodīgie/nelatvieši, konkrētas etniskās minoritātes, latvieši, NVO, vīrieši, sievietes, 
vecāka gadagājuma cilvēki/pensionāri, jaunieši, lauku teritoriju iedzīvotāji, denacionalizēto 
namu īrnieki, politiski represētie. 

 
3.1. Mediju monitorings: galvenie rezultāti un likumsakarības  

Demokrātiskās līdzdalības būtība nosaka nepieciešamību izvairīties no kādas grupas vai 
minoritātes izslēgšanas no publiskās telpas. Līdz ar to, viedokļu līderu atbildība ir uzturēt 
sabiedrībā iekļaujošu attieksmi pret minoritāšu, dažādu sabiedrības grupu un nevalstisko 
organizāciju klātbūtni publiskajā telpā. Šie jautājumi ir būtiski arī mediju darbiniekiem un 
vadītājiem kā viedokļu veidotājiem, jo vārdu un attieksmju izvēle, runājot par dažādām 
sabiedrības grupām un analizējot ar tām saistītus notikumus, atstāj ietekmi uz sabiedrisko 
domu, pakāpeniski veidojot savstarpējo attiecību klimatu sabiedrībā kopumā. 

Divdesmit vienu mēnesi (2007.gadā un 2008.gadā) veiktā dažādām sabiedrības grupām veltīto 
publikāciju analīze iezīmē likumsakarības, kas liek domāt par konkrētiem mediju efektiem, 
kas atstāj iespaidu uz sabiedrības uztveri – dienas kārtības noteikšanu, attieksmes kultivāciju 
un, beigu beigās, sabiedriskās domas ietekmēšanu.   

 
Attieksmes kultivācija medijos 

Pirmkārt, dažādi notikumi, kuros iesaistītas minoritātes (etniskās, seksuālās u.c.) pastāvīgi 
atrodas mediju uzmanības lokā, tiek pasniegti kā nozīmīgi. Līdzās faktu materiālam tiek 
publicētas šo notikumu interpretācijas. Politiķu izteikumi vai pētījumi par dažādu etnisko 
grupu cilvēkiem, reklāmas, kurās noniecinoši attēlotas sievietes vai pieminēti tumšādaini 
cilvēki, vēsturisko faktu skaidrojumi un citas ar minoritātēm saistītas aktualitātes veido 
nozīmīgu mediju dienaskārtības daļu, tādējādi panākot, ka sabiedrība kopumā seko gan 
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faktiem, gan ieklausās to skaidrojumos. Šajā procesā ļoti būtiska ir ne vien viedokļu 
daudzveidība un pati diskusija, bet tajā izvēlētie vārdi, apzīmējumi, izteiktā attieksme, jo tā 
kultivē noteikta veida uzskatus, veidojot mediju auditorijas pārstāvju pārliecību.  

Pētījums rāda, ka atsevišķas sabiedrības grupas (krievvalodīgie, nepilsoņi, seksuālo 
minoritāšu pārstāvji, jaunie imigranti, latvieši, bijušie leģionāri) atsevišķos medijos pastāvīgi 
tiek apveltīti ar neiecietīgu attieksmi, aizdomām, neuzticēšanos, parādīti kā sveši, pārāk 
atšķirīgi, saistīti ar negatīvām parādībām un no rakstītāju/ runātāju autoritatīvām pozīcijām 
novērtēti kā neiederīgi. Šo izteikumu avotu analīze rāda, ka neiecietības izpausmes atsevišķos 
medijos nav vis nejaušas vai kāda viedokļa izteicēja rosinātas, bet, apzināti un pastāvīgi 
realizējot redakcionālos uzstādījumus, nereti tās pauž tieši žurnālisti un redakciju komentētāji. 
Reizēm, neitrāli un objektīvi runājot par notikumiem, neiecietīga vai atsvešinoša attieksme 
pret kādu sabiedrības grupu tiek ietverta tikai virsrakstos vai uzvedinošos interviju 
jautājumos, tādējādi noskaņojot lasītājus tālākminēto faktu uztverei. Kāda atsevišķa grupas 
pārstāvja negatīva uzvedība mediju interpretācijā reizēm tiek asociēta ar visu grupu, padarot 
to vienveidīgu, apveltītu ar vienpusīgu raksturojumu. Analizējot mediju publikācijās ietvertās 
diskursa stratēģijas, var teikt, ka tās veicina ienaidnieka tēla veidošanu, vispirms svešo un 
nevēlamo grupu atšķirot no pārējās sabiedrības, pēc tam to diskreditējot ar negatīvu 
raksturojumu un cenšoties izslēgt, vienlaikus padarot nevērtīgu. Šie paņēmieni un lasītāju 
uzticēšanās žurnālistu izteiktajiem viedokļiem pastiprina kultivācijas procesu, kas veidojas 
pakāpeniski, nemanāmi un kumulatīvā ceļā. Kā uzsver Džordžs Gerbners,5 auditorija nespēj 
izvairīties no mediju piedāvātā uzskatu spiediena, jautājums ir tikai par tā ietekmes pakāpi uz 
katru indivīdu.  

Mediju izteiktā viedokļa kultivācijas sekas vērojamas tajās pētījumā analizētajās publikācijās, 
kurās savu attieksmi izsaka lasītāji vai radio klausītāji. Sekojot medijos izteiktajām domām, 
auditorija iemācās veidu, stilu, skatījumu, ar kādu vajadzētu domāt par noteiktām sabiedrības 
grupām un to pārstāvjiem. Žurnālistu rosināto sarunas toni un argumentācijas formas par 
minoritātēm tiešā veidā kopē auditorijas pārstāvji. Tas liek domāt par pseido sabiedriskās 
domas lielo īpatsvaru mediju auditorijās un sabiedrībā kopumā. Kā raksta, Dorisa Grabere, 
pseido sabiedrisko domu veido tie cilvēki, kas iegūst informāciju pastarpināti, lielākoties no 
masu informācijas līdzekļiem un šī informācija ir viņu pārliecības veidošanas pamats.6 Tas 
rada fenomenu, ka daļa mediju auditorijas nespēj veidot savu patstāvīgu attieksmi pret 
notikumiem, jo spēcīgi ietekmējas galvenokārt no medijos izskanējušo viedokļu līderu 
attieksmes un būtībā kā atgriezenisko saiti medijiem piedāvā jau iepriekš tajos izskanējušus 
izteikumus, ko Elizabete Perse nosaukusi par viedokļu līderu viedokļu plaģiātiem.7 Analizējot 
iedzīvotāju izteiktās domas, skaidri iezīmējas frāzes un attieksme, kas reiz izskanējusi 
medijos, atkārtojas gandrīz vai ikreiz, kad citā kontekstā tiek pieminēta kāda sabiedrības 
grupa (piemēram, krievvalodīgie vai seksuālo minoritāšu pārstāvji). Šī tendence ir īpaši labi 
vērojama „Latvijas Avīzes” lasītāju viedokļiem atvēlētajās slejās un LR1 raidījuma 
„Krustpunktā” sadaļā „Brīvais mikrofons”.  

Pētījumā atlasītajās publikācijās izteikti iezīmējas vienveidīga latviski un krieviski rakstošo 
mediju attieksme pret krievvalodīgajiem (arī nepilsoņiem) un latviešiem. Abu šo sabiedrības 
grupu intereses lielākoties tiek parādītas kā nesaistītas, pretrunīgas, bez saprašanās iespējām, 
nereti - arī kā savstarpēji naidīgas. Krievu valodā iznākošie laikraksti uzsver krievvalodīgo 
pakārtoto stāvokli, nespēju ietekmēt situāciju valstī, ilustrējot to kā nedrošību, aizvainojumu, 
mazvērtību. Šīs izpausmes pētījumā definētas kā noteikta grupas pašmarginalizācija, proti, tās 

                                                 
5 McQuail D. Mass Communication Theory, an Introduction. - 3rd edition, London: SAGE publications, 1998, P. 

365. 
6 Perse, Elizabeth M. Media Effects and Society. Mahwah, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates, 

2001. P. 83. 
7 Turpat, P. 93. 
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attēlojums caur ciešanām un nepārejošu aizvainojumu. Pašmarginalizācijas tendence liek 
grupai pašai atteikties no līdzdalības sabiedriskajā dzīvē, jau pirms pieredzes pasludinot, ka 
jebkādas aktivitātes ir bezjēdzīgas, neiespējamas vai paliks bez ievērības. Šī attieksme 
vienlaikus ļauj saglabāt pasīvu stāvokli un neuzņemties atbildību par savu rīcību.  

Ja 2007.gada pētījuma daļā krievvalodīgo pašmarginalizācija bija vairāk raksturīga krievu 
laikrakstiem (Vesti, Čas), tad 2008.gadā, runājot par latviešiem, tā izpaužas arī latviski 
rakstošajā presē (visvairāk „LA” un LR1). Latvieši kā grupa tiek pašmarginalizēta, pastāvīgi 
pieminot vēstures tumšākās lappuses, agrāk piedzīvotas ciešanas vai netaisnības, kas arī 
mūsdienās tiek interpretētas divējādi – pirmkārt, kā attaisnojums vai cēlonis dažādām 
neveiksmēm, otrkārt, kā iemesls latviešu kā etniskās grupas un to tiesību izcelšanai citu 
sabiedrības daļu vidū. Caur šāda veida publikācijām un tajās izteiktajām pārliecībām abas 
lielākās Latvijas sabiedrības daļas it kā ieslēdzas aizvainojuma apburtajā lokā, tās vismaz 
mediju telpā necenšas tuvināties un atrast kopīgas vērtības un intereses, palielinot 
atsvešinātību un nesaprašanos. 

Pētījums uzrāda vēl kādu nozīmīgu tendenci – atsevišķu sabiedrības grupu izslēgšanu no 
publiskās diskusijas, sava veida „klusuma spirāles” efektu. Tas vērojams divās formās. No 
vienas puses atsevišķas sabiedrības grupas (piemēram, seksuālās minoritātes, jaunie imigranti) 
tiek lielākoties apspriestas it kā no malas, bet mediji daudz mazākā mērā cenšas iesaistīt to 
pārstāvjus diskusijā un tādējādi radīt jaunu saturu vai pavērsienu jau pierastajiem 
raksturojumiem, prognozēm vai definīcijām, kas pakāpeniski tiek saistītas ar grupas uzvedību. 
Šāda žurnālistikas prakse veicina viedokļu vienveidību un konkrētu grupu pārstāvju aiziešanu 
no publiskās telpas; viņi vairs netic, ka atšķirīgs viedoklis varētu interesēt medijus un 
sabiedrību kopumā, tāpēc atsakās no līdzdalības diskusijā.  

Atšķirīgi medijos tiek būvēta diskusija par krievvalodīgajiem un latviešiem – tā notiek 
noslēgti, konstruē ‘hermētisku’ jeb vienveidīgu grupas tēlu un izceļ grupu it kā nepārvaramas 
savstarpējās atšķirības. Daļa latviešu mediju pašmarginalizēti izsakās par latviešiem un ar 
neuzticību vai aizvainojumu raksturo krievvalodīgos, līdzīgi uzvedas daļa krievu preses. Šādu 
stratēģiju palīdz veidot gan faktu atlase, avotu izvēle, notikumu interpretācijas, apzīmējumi, 
tekstā un kontekstā ietvertās intonācijas. Tādējādi latviešu auditorija uzklausa lielākoties 
savas grupas pārstāvju domas par otru grupu, bet paliek neziņā par krievvalodīgo attieksmi. 
Tā tiek skaidrota pastarpināti, atkārtojot iepriekš dzirdētas vai citā kontekstā izteiktas 
pārliecības un apzīmējumu shēmas. Tieši tāpat krievvalodīgo attieksmi pret latviešiem 
konstruē krievu valodā iznākošie laikraksti. Būtībā katrai no grupām medijos tiek piedāvāta 
viena un tā pati pārliecība „mēs zinām, kā viņi domā”, kas regulāri izraisa vienus un tos pašu 
pretargumentus, sašaurinot saprašanās iespējas starp grupām un nostiprinot šo grupu robežas. 

Vienlaikus jāatzīst, ka līdzās atsevišķu sabiedrības grupu izslēgšanas tendencēm medijos 
iezīmējas arī vēlme tās iekļaut, atzīt nopelnus vai grupu pakārtoto stāvokli. Tāpat kā 
izslēgšanas gadījumā leģitimējošās stratēģijas dažreiz realizē žurnālisti (īpaši LR1 un Diena). 
Iekļaujošās stratēģijas attiecībā uz dažādām sabiedrības grupām biežāk lieto eksperti, 
sabiedrisko organizāciju pārstāvji, amatpersonas un iedzīvotāji. Plašāki dati, kas pamato un 
izskaidro iepriekš minēto, atrodami tālākajās apkopojuma sadaļās. 

3.2. Mediju monitoringa galvenie rezultāti 

Tāpat kā iepriekšējā pētījuma laikā (2007.gada marts – decembris), arī 2008.gada publikācijas 
medijos ietekmēja tādi ikgadēji notikumi kā 16.marta leģionāru atceres diena un Rīgas praids; 
tomēr šogad būtiskāka nozīme bija diskusijām par sabiedrības integrācijas un 
multikulturālisma koncepciju. Jaunas vēsmas sarunā par dažādām sabiedrības grupām ienesa 
Krievijas un Gruzijas konflikts, jautājums par viesstrādnieku lielāku līdzdalību Latvijas 
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ekonomikā, diskusija par iespējamo municipālo vēlēšanu tiesību piešķiršanu nepilsoņiem. Šie 
notikumi tika plaši atspoguļoti, komentēti un skaidroti. Tie aktivizēja diskusijas par vēsturi, 
attiecībām starp latviešiem un citām etniskām grupām, kā arī veicināja uzskatu sadursmi par 
seksuālo minoritāšu un citu grupu tiesībām, pārskatot agrāk izteiktos vērtējumus. Šīgada 
preses un radio dienas kartībā liela nozīme bija arī viedokļiem par latviešu valodas situāciju, 
attiecībām starp dažādam etniskām grupām.  

Minētie un citi notikumi, kā arī katra medija politika 2008.gada pētījuma laikā likusi fiksēt 
kopumā (salīdzinot ar 2007.gada pētījuma attiecīgo posmu) vairāk materiālu, kuros izteikta 
attieksme pret kādu sabiedrības grupu. Daudz plašāka diskusija bijusi par latviešu un citu 
etnisko grupu, kas ir Latvijas iedzīvotāji, attiecībām, nepilsoņu statusu valstī un jaunajiem 
imigrantiem, bet retāk radikāli viedokļi izteikti par seksuālajām minoritātēm un atsevišķām 
nevalstiskajām organizācijām.  

Visvairāk publikācijās izslēdzoši atspoguļoti krievvalodīgie/nelatvieši, nepilsoņi un 
seksuālās minoritātes. Savukārt iekļaujoši izteikumi visbiezāk attiecināti uz arī 
krievvalodīgajiem, kā arī uz nepilsoņiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem.  

No tām stratēģijām, kas tekstos izmantotas, lai izslēgtu kādu sabiedrības grupu, visbiežāk 
fiksēti apgalvojumi, ka grupa rada problēmas pārējai sabiedrībai un grupas tiesību 
ierobežošanas attaisnojumi. Trīs mediju saturā – laikrakstā Diena, LR 4 un laikrakstā 
Telegraf – dominē iekļaujošās stratēģijas, kurās norādīts uz iedzīvotāju grupas 
ieguldījumu, tās tiesībām uz pieeju resursiem un norādīts, ka nav pieļaujams grupas 
pakārtotais stāvoklis sabiedrībā. Tomēr pārējos medijos, runājot par dažādām 
sabiedrības grupām, konsekventi tiek izteikta izslēdzoša attieksme, kas veicina 
neiecietību pret jebkuru indivīdu, kam ir saistība ar konkrēto grupu. 

Dažādām sabiedrības grupām veltīto publikāciju tematos dominē diskusija par valsts politiku 
attiecībā pret grupām, plaši apspriestas arī grupu aktivitātes. Analizējot izslēdzošo vai 
iekļaujošo rakstu avotus, konstatēts, ka vislielāko skaitu viedokļu, tāpat kā 2007.gadā, 
izteikušas redakcijas vai žurnālisti. Nozīmīga loma viedokļu veidošanā ir arī politiķiem, 
amatpersonām un iedzīvotājiem. Var teikt, ka tieši redakciju nostāja dominē kopējās 
sabiedrības attieksmes veidošanā, it īpaši tāpēc, ka gandrīz katrā preses izdevumā ir 
dažas grupas, kuras konsekventi tiek attēlotas kā kopumā nelabvēlīgas, tādas, kuru 
tiesības ir jāierobežo un kuru aktivitātes ir nevēlamas. Tā, piemēram, Čas un Vesti 
Sevodnja šāda grupa ir latvieši, bijušie leģionāri vai politiski represētie, LA - krievvalodīgie 
vai nepilsoņi, NRA – “sargsuņa” tipa nevalstiskās organizācijas. Vislielākais kādu grupu 
izslēdzošu izteikumu skaits ir fiksēts LA un VS saturā, taču redakciju tekstos izteiktais 
kādas grupas noliegums biežāk pausts VS, Rītdienas, LA, Čas un NRA publikācijās. 

Zīmīgi, ka absolūti lielākajā daļā dažādām sabiedrības grupām veltīto publikāciju kā 
avots nepiedalās konkrētās grupas pārstāvis, tādējādi dominē vienpusīgi izteikumi, 
nepamatoti pieņēmumi un aizspriedumaina attieksme, kas netiek pamatota ar otras 
puses nostāju un jauniem argumentiem. Tas rada iespaidu par objektivitātes un viedokļu 
daudzveidības problēmām preses publikācijās, ar nevēlēšanos dzirdēt pretējas domas par jau 
noformulētiem priekšstatiem. Savukārt iedzīvotāju izteikumos, kas publicēti medijos, nereti 
tiek atlasīti redakcijas nostājai pateicīgi viedokļi, proti, auditorijas pārstāvji (lielākoties presē) 
atkārto jau redakciju materiālos biežāk izteikto attieksmi, tādējādi kultivējot noteiktu 
pārliecību. Visbiežākais kādas grupas izslēgšanas veids medijos ir atsevišķas uzvedības un 
rīcības, kā arī nodomu attiecināšana uz visu grupu, uzsverot, ka izslēgšanai paredzētā grupa 
kopumā raksturojama negatīvi. 
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Analizēto publikāciju skaits  

2008.gada pētījumā analizētas 809 publikācijas presē un radio. Noteiktas sabiedrības grupas 
izslēdzošās vai atbalstošās stratēģijas saturošas publikācijas visvairāk parādās LA – 23%, LR1 
18%, Vesti Sevodnja – 16 %, un Čas – 12%. 

Grafiks 16 Pētījumā atlasīto materiālu kopskaits dažādos medijos(%) 

 

 

Publikācijās pieminētās sabiedrības grupas 

2008.gada pētījumā atlasītajās publikācijās visbiežāk pieminētā sabiedrības grupa ir 
krievvalodīgie Latvijas iedzīvotāji – 32%, citas grupas (starp tām parasti - latvieši, 
maznodrošinātas personas, cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem, bijušie ieslodzītie u.c.) – 
24%, seksuālo minoritāšu pārstāvji – 10%, nepilsoņi – 8% un nevalstisko organizāciju 
pārstāvji – 6%, konkrēta etniskā minoritāte – 7%, jaunie imigranti – 5%.  

Salīdzinot divu gadu datus atbilstoši tām grupām, kas sakrīt abos pētījumos, var teikt, ka 
2007.gadā daudz vairāk izslēdzošu publikāciju attiecās uz seksuālajām minoritātēm, taču 
šogad plašāka ir diskusija par krievvalodīgajiem iedzīvotājiem, jaunajiem imigrantiem, biežāk 
tiek pieminētas konkrētas etniskās minoritātes, nozīmīga grupa ir latvieši, kas iekļauti sadaļā 
„citi”. 
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Grafiks 17 Mediju publikācijās pieminētās grupas (2008.gads) 

 

 

Izteikumu avoti 

Meklējot atbildi uz jautājumu, kas visbiežāk izsakās par konkrētām sabiedrības grupām, 
fiksēts, ka lielākajā daļā viedokļu autori ir žurnālisti vai redakcija – 26%, iedzīvotāji – 20%, 
politiķi – 15%, amatpersonas – 9%, eksperti – 9%. Kopumā jāatzīmē, ka ilgstošajās diskusijās 
gan par nepilsoņu problēmām, gan latviešu kultūras un vēstures jautājumiem vai nacionālo 
identitāti, pastāvīgi atkārtojas ne vien izteiktā argumentācija, bet arī izteikumu avoti. Tie ir 
vienveidīgi, domu apmaiņā iesaistās noslēgts personu loks, kas nepārstāv visas iesaistītās 
puses un nevar piedāvāt dažādu argumentu visas šķautnes. Šis secinājums pamato iespaidu 
par žurnālistikas pieejām Latvijas medijos. Nereti žurnālisti cenšas ar avotu un informācijas 
atlases paņēmieniem apstiprināt vai noliegt iepriekšējus pieņēmumus par noteiktiem 
procesiem, personībām vai problēmām.  

Lielākajā daļā pētījumam atlasīto izteikumu kā avots ir žurnālisti vai redakcija. Līdz ar to var 
izdarīt secinājumu, ka nozīmīgākā loma auditorijas attieksmes veidošanā ir laikrakstu 
darbiniekiem, lielākoties komentētājiem, jo žurnālistu vai redakcijas attieksme 
visvairāk fiksēta redakciju komentāru slejās vai lappusēs, kā arī materiālos (krievu 
valodā iznākošajā presē), kur ziņu fakti tiek apvienoti ar žurnālista vai redakcijas 
pozīcijas demonstrāciju. 
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Grafiks 18 Izteikumu avotu struktūra (%) 

 

Pētījuma dati rāda, ka biežāk izslēdzoši un neiecietīgi par dažādām sabiedrības grupām 
medijos izteikušies iedzīvotāji, žurnālisti un politiķi, kā arī amatpersonas. Savukārt 
ekspertu izteikumos biežāk identificētas iekļaujošas stratēgijas, kaut gan eksperti ir 
izmantojuši arī izslēdzošās (deleģitimējošās) stratēģijas.  

Grafiks 19 Iekļaujošu un izslēdzošu izteikumu avotu salīdzinājums 

 

Izmantotās stratēģijas 

Salīdzinot izslēdzošo un iekļaujošo stratēģiju īpatsvaru, jākonstatē, ka mediju saturā 
dominē izslēdzošās stratēģijas – 69%, bet iekļaujošās veido tikai 31% no analizēto 
gadījumu kopskaita. Tātad, pētījumā iekļautie mediji kopumā gandrīz divas reizes 
biežāk pauž nosodošu vai izslēdzošu attieksmi pret dažādām sabiedrības grupām, nekā 
iekļaujošu jeb leģitimējošu attieksmi.  
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Analizējot publikācijās izmantotās retoriskās stratēģijas iezīmējas sekojošas likumsakarības: 
visbiežāk tiek lietota izslēdzošā stratēģija, kas norāda, ka grupa rada problēmas pārējai 
sabiedrībai – 28% gadījumu. Bieži sastopama pašmarginalizācija jeb centieni atspoguļot 
sabiedrības grupu, kas veido konkrēta medija mērķauditoriju (parasti krievvalodīgos vai 
latviešus) kā beztiesisku, cietušu, vāju. 12% gadījumu fiksēta stratēģija, kas pamato grupas 
tiesību ierobežošanu. No iekļaujošajām visnozīmīgākā ir stratēģija, kas norāda, ka grupai ir 
tiesības uz līdzdalību, pieeju resursiem - 11%, gadījumu, 8% publikāciju fiksēta stratēģija, kas 
norāda uz varas attiecībām, grupas pakārtoto stāvokli kā uz problēmu, 7% - stratēģija, kas 
norāda uz grupas ieguldījumu sabiedrībā, valstī.  

Grafiks 20  Izslēdzošo un iekļaujošo stratēģiju proporcijas 

 

Analizējot konkrētu mediju uzvedību, pētījumā konstatēts, ka visvairāk izslēdzošu stratēģiju 
satur LA, LR1, NRA, savukārt iekļaujošās stratēģijas izmanto LR1, LR4, Diena un NRA. 

No iekļaujošajām stratēģijām dominē norāde, ka grupas pakārtotais stāvoklis ir problēma un 
viedoklis, ka grupai ir tiesības uz līdzdalību sabiedrības procesos. Šīs stratēģijas, kas 
lielākoties attiecas uz krievvalodīgajiem iedzīvotājiem un nepilsoņiem, vairāk konstatētas 
LR1, Čas, NRA, LR4 un Dienas publikācijās. Savukārt stratēģija, ar kuras palīdzību uzsvērts 
kādas grupas ieguldījums, attiecināta arī uz gados vecākiem cilvēkiem, konkrētām etniskām 
minoritātēm, nepilsoņiem – tās biežāk fiksētas LR1, Diena, Čas un LR4. 
 
Grafiks 21 Medijos izmantotās iekļaujošās stratēģijas (pa medijiem) 
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Izslēdzošo stratēģiju sadalījums pa medijiem parāda, ka krievvalodīgos iedzīvotājus 
deleģitimējoši parāda galvenokārt LA un VS (izmantojot pašmarginalizāciju), par seksuālo 
minoritāšu pārstāvjiem neiecietīgi izsakās LR1, VZ, NRA un VS, citas grupas izslēdzoši 
pieminētas LA. 

Grafiks 22 Medijos izmantotās izslēdzošās stratēģijas (pa grupām) 
 

 
 
Savukārt iecietīgi un iekļaujoši par krievvalodīgajiem biežāk nekā citi mediji izsakās Čas un 
LR1, par nepilsoņiem – VS un Čas, par seksuālo minoritāšu pārstāvjiem – LR1 un Diena, par 
vecāka gadagājuma cilvēkiem – LR. 
 
Grafiks 23  Medijos izmantotās iekļaujošās stratēģijas (pa grupām) 
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Pētījuma datu apkopojumā izceļas vairākas grupas, tāpēc atseviški analizētas arī 
stratēģijas, kas mediju saturā izmantotas, runājot par minētajām grupām.  
Stāstot par nepilsoņiem, dominē izslēdzošās stratēģijas, tomēr arī iekļaujoši izteikumi veido 
43% no kopskaita . Gadījumos, kad mediji  izmantoja deleģitimējošu pieeju, parasti tika 
pamatoti šīs grupas pārstāvju tiesību ierobežojumi (19%) un izslēgšanas no publiskās telpas 
un politikas(14%). Citas nozīmīgākās stratēģijas: sūdzas par grupas redzamību (5%), 
aktivitāti; noniecina grupas definētās problēmas(14%); norāda, ka grupa rada problēmas 
pārējai sabiedrībai. No leģitimējošām stratēģijām uz šo grupu attiecas norādes uz to, ka tās 
pakārtotais stāvoklis ir problēma, tiek norādīts arī, ka grupais ir piesības uz līdzdalību un 
pieeju resursiem, uzsvērts tās ieguldījums. 
 
Krievvalodīgo/nelatviešu grupai veltīto izslēdzošo stratēģiju vidū dominē uzskats, ka grupa 
rada problēmas pārējai sabiedrībai, tiek pamatota grupas tiesību ierobežošana, noniecinātas 
tās definētās problēmas, pamatota šīs grupas izslēgšana no publiskās telpas un politikas. 
 
Krievvalodīgo un nelatviešu atspoguļojumā izteikti dominē izslēdzošas stratēģijas, jo 
iekļaujoši izteikumi veido tikai 21% no izteikumu kopskaita par šo grupu.  
 
Grafiks 24 Iekļaujošo un izslēdzošo stratēģiju proporcijas (%) – grupa „krievvalodīgie/nelatvieši” 
 

 
 
 
Lai izteiktu neiecietību pret šo grupu, pārsvarā apgalvots, ka tā rada problēmas pārējai 
sabiedrībai (28%), tiek pamatota tās tiesību ierobežošana (14%), noniecinātas grupas 
definētās problēmas (10%). Iekļaujošo stratēģiju lietojumā attiecībā uz grupu pārsvarā izskan 
satraukums par šīs grupas pakārtoto stāvokli kā problēmu. 
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Grafiks 25  Iekļaujošo un izslēdzošo stratēģiju īpatsvars – grupa “krievvalodīgie/nelatvieši” 
 

 
 
No visām publikācijās pieminētajām grupām visneiecietīgāk medijos atspoguļotas seksuālās 
minoritātes. 80% gadījumu tās pārstāvju pieminēti deleģitimējoši, bet tikai katrs piektais 
viedoklis jeb 20% no izteikumiem par seksuālajām minoritātēm ir iecietīgi vai atbalstoši.  
 
Grafiks 26 Iekļaujošo un izslēdzošo stratēģiju proporcijas (%) – grupa „seksuālās minoritātes 

 
 
 
Izvērtējot mediju pausto attieksmi, redzams, ka lielākoties seksuālo minoritāšu pārstāvji tiek 
parādīti kā grupa, kas rada problēmas pārējai sabiedrībai – 33 % gadījumu, tiek pamatota 
grupas izslēgšana no publiskās telpas – 16%, noniecinātas tās definētās problēmas – 10%. 
Iekļaujošo stratēģiju izmantojums runājot par šo grupu ir ļoti nenozīmīgs, tie ir daži gadījumi 
visa 2008.gada laikā. 
 
Salīdzinot attieksmi, kas medijos, izteikta par trim nozīmīgām grupām – nepilsoņi, 
krievvalodīgie, seksuālās minoritātes, redzams, ka divu gadu laikā vērojamas būtiskas 
izmaiņas. Ja 2007.gadā neiecietīga attieksme visvairāk skāra seksuālās minoritātes, tad 
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2008.gadā dominē deleģitimējoši izteikumi par krievvalodīgajiem, bet tie samazinājušies 
par nepilsoņiem. 
 
Grafiks 27  Kopīgais izslēdzošo stratēģiju gadījumu skaits pa grupām: nepilsoņi, krievvalodīgie/nelatvieši, 
seksuālās minoritātes 
 

 
 
 
Mediju publikāciju valoda 
 
Pētījumā uzmanība pievērsta valodas lietojumam. Runājot par atsevišķām sabiedrības grupām 
(gejiem, krievvalodīgajiem, bijušajiem ieslodzītajiem, bijušajiem leģionāriem, cilvēkiem ar 
garīgās attīstības traucējumiem), biežāk lietota aizspriedumaina valoda. Latvieši vai bijušie 
leģionāri reizēm tiek saukti par naciķiem, savukārt krievvalodīgie dēvēti par okupantiem, 
„negri”(no vārda negraždaņin (nepilsonis – kr,val.), vai violetie (apspēlējot nepilsoņu pases 
krāsu), bijušie ieslodzītie nosaukti par zekiem u.tml., tādējādi neiecietīga  un noniecinoša 
attieksme tiek jau izpausta grupas apzīmējumā pat tad, ja pārējais teksts ir neitrāls. 
 
Grafiks 28 Publikāciju valoda 
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Analizējot atsevišķu mediju valodas lietojumu, var teikt, ka neiecietīgi un aizspriedumaini 
visvairāk izsakās laikraksta Čas (25% no aizspriedumainas valodas lietojuma gadījumiem) un 
LA (20%) avoti, kā arī LR1 kanāla klausītāji (21%).  
 
Grafiks 29 Aizspriedumainas valodas lietojuma gadījumi medijos 

 
 
Lūk, piemērs, kas parāda afrikāņu izcelsmes cilvēku noniecinošu apzīmējumu: „V. Altuhovs 
salīdzinoši norādīja – redz, bet ASV "nēģeriete vada Valsts departamentu!”(LA, 30.06.2008., 
“Prasa divvalodību un divkopienu valsti”). Vēl viens piemērs, kas raksturo attieksmi pret 
cittautiešiem: „mācības nedrīkst būt ieceļotāju valodā [..] Un lai viņi nečīkst, bet paraugās, kā 
to dara citas Eiropas valstis ar ieceļotāju migrantu valodām. [..] SOVJIETAM nav tautības un 
nacionālās apziņas un piederības nacionālai valstij” (LA, 19.07.2008., “Loģiski un pamatoti”). 
Aizspriedumainu valodu demonstrē arī šāds izteikums par seksuālo minoritāšu pārstāvjiem: 
„Latvijā pat atbildīgos amatos ir homīši, kā var runāt par diskrimināciju?” (LR, 29.05.2008., 
Brīvais mikrofons). Laikrakstā VS atrastie aispriedumainas valodas piemēri: „гражданские 
оккупанты” (30.05.2008., Подайте троллейбус для госязыка); „инородцы” (20.05.2008., 
Битва за язык); „негры” (20.10.2008., "Неграм" въезд запрещён). 
 

Izslēdzoša nācijas definīcija un publikācijas par multikulturālismu 

2008.gada pētījumā tika fiksēti arī vairāki gadījumi, kad publikācijās izteikta izslēdzoša 
nācijas definīcija – proti, rakstītājs vai runātājs, ar vienas vai dažu pazīmju palīdzību sašaurina 
jēdzienus, kas ir attiecināmi uz visu Latvijas tautu, tādējādi vienpusīgi raksturojot jēdzienu 
“Latvijas tauta”, dažreiz sašaurinot to līdz etniskajiem latviešiem vai arī līdz tai pilsoņu daļai, 
kas atbilst paša runātāja izvirzītajiem kritērijiem, un pretstatot to citām grupām.  
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Grafiks 30 Izslēdzošas nācijas definīcijas pielietojums: gadījumu skaits un procents no visiem gadījumiem 
 

 

Kopā 2008.gadā pirmajos mēnešos fiksēti 29 izslēdzošas nācijas definīcijas gadījumi, tai 
skaitā visvairāk LR1 – 9 reizes un LA – 8 reizes.  

Izslēdzoša nācijas definīcija ir sastopama, piemēram, šajā LA citāta, kas asociē valsti vienīgi 
ar etniskiem latviešiem: “Es domāju, vai jaunajā integrācijas pamatdokumentā ir precīzi 
definēts, kurai īsti sabiedrības daļai ir grūtības ar integrāciju? Vai nebūtu drīzāk jārunā par 
austrumslāvu vai krievu integrāciju?” (“Integrācija uz šķībiem pamatiem”, Pirmdiena, 2008. 
gada 1. decembris). 

Izslēdzošās nācijas definīcijas ir saistītas ar aizbildniecisko diskursu, kas vienu pilsoņu daļu 
pozicionē kā nācijas pamatu un pārējos pilsoņus – kā aizbildināmos, par kuriem ‘pamata’ 
pilsoņi rūpējas un kuriem jāseko ‘pamata’ pilsoņu veidotajiem noteikumiem (nevis kopīgi 
jāveido noteikumi): “Mana pozīcija: integrācijas pamatnostādnes rakstot, jautājumā par 
etnisko integrāciju jāvadās no tā, ka Latvijā ir viena pamatgrupa – latvieši, un mēs, latvieši, 
darām visu iespējamo, lai jūs, baltkrievi un krievi, ukraiņi, dzīvotu te un justos kā mājās, 
justos piederīgi šai valstij.” (“Pārstrādās «Sabiedrības integrācijas pamatnostādnes»”, 
Otrdiena, 2008. gada 29. jūlijs, avots – bijušais IUMSILS vadītājs Juris Asars). 

LR1 (09.06.2008.) klausītāja viedoklī izskanējis šāds skatījums uz nāciju, kas veido Latvijas 
valsti: „Protams, es pilnībā palieku pie viedokļa, ka Latvija ir latviešu valsts, pirmkārt, tāpēc, 
ka tā ir mūsu vēsturiskā teritorija, otrkārt, mēs esam atjaunojuši gan 18.gadā, gan 
nodibinājuši šo valsti, gan arī 90.gadā mēs atjaunojām viņu un visiem būtu jārespektē šeit 
gan latviešu valoda, gan tradīcijas. Ar to es saprotu latviešu valsti.” vai „Man jau recepte ir 
manā intervijā pateikta – Latvija ir latviešu valsts, tātad latviešiem viss ir jādara, lai viņi 
justos šeit komfortabli, viņiem jārunā latviski, daudz vairāk ir jāskan dažādos koncertos 
latviešu mūzikai [..]”(advokāta Andra Grūtupa viedoklis). 

Viena no kampaņām, kas notika medijos 2008.gada sākumā sakarā ar jauna politikas 
dokumenta – Sabiedrības integrācijas pamatnostādņu – izstrādi, ir laikraksta Latvijas avīze 
kampaņa pret multikulturālisma principu integrācijas politikā. Pašā kampaņas sākumā 
laikraksts ieņēma stingri negatīvu pozīciju attiecībā uz multikulturālisma principu kā tādu, 
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nepiedāvājot lasītājiem skaidru izklāstu par to, kā izpaužas multikulturālisma politika citās 
valstīs un ar kādiem mērķiem tā tiek īstenota. Tā vietā laikraksts no paša sākuma centās 
lasītājiem veidot negatīvas asociācijas, blakus vārdam „multikulturālisms” liekot vārdu 
savienojumu „divkopienu valsts”, kaut gan starp abām koncepcijām nav cieša loģiska sakara: 

„…vēlme ievilkt Latvijā „vēl vairāk multikulturālisma” nozīmē vāji slēptu projektu 
Latviju no nacionālas pārveidot par kaut ko līdzīgu divkopienu valstij. Latviju par 
divkopienu valsti aicinājusi pārveidot arī pretvalstiskā Krievu kopiena (OKROL), gan 
citi krievu organizāciju aktīvisti, tāpat – krievu valodai piešķirt oficiālas valodas 
statusu, noteikt „proporcionālu” minoritāšu piedalīšanos valsts varā un pārvaldē, 
ļaut pašvaldības vēlēt nepilsoņiem un tamlīdzīgi.” („Latvijā projektē Bābeles torni”, 
Ināra Mūrniece, LA, 19.02.2008.) 

Kā var redzēt no šī citāta, raksta autore saliek politiski pretrunīgas prasības pēc otrās oficiālas 
valodas un ieteikumus veicināt minoritāšu proporcionālo pārstāvniecību valsts pārvaldē vienā, 
emocionāli negatīvi nokrāsotā „divkopienu valsts” kategorijā. Līdz ar to dažādības 
integrācijas pieeja, kas atbalsta minoritāšu proporcionālu pārstāvniecību valsts pārvaldē, tiek 
nolikta ārpus leģitīma diskursa rāmjiem. Līdzīgs paņēmiens (multikulturālisma jēdziena 
diskreditācija ar negatīvo asociāciju palīdzību) tiek izmantots arī vairākās citas LA 
publikācijās.8 

Šajās publikācijās tiek atkārtota doma, ka multikulturālisma politikai būtu daudz kopīga ar 
padomju okupācijas politiku, tāda veidā reducējot multikulturālisma būtību līdz klišejām un 
stereotipiem un veidojot apdraudētības diskursu. Visā kampaņveidīgajā publikāciju sērijā 
pietrūkst analītisku rakstu. Vienīgais raksts, kas pretendē uz akadēmisku darbu analīzi, kur 
izklāstīta multikulturālisma būtība, manipulē ar citēto autoru idejām, atspoguļojot tikai tās 
domas, kas iekļaujas laikraksta veidotajā apdraudētās nācijas valsts diskursā. Starp citētiem 
Latvijas akadēmisko aprindu pārstāvjiem ir tikai tie, kas noliedz multikulturālisma politikas 
principus no etātisma pozīcijām, kā, piemēram, šajā citātā: 

„Par multikulturālu visbiežāk sauc harmoniskas, tolerantas sabiedrības modeli, kurā 
tiek atzītas un valsts līmenī aizsargātas gan indivīdu, gan grupu tiesības uz atšķirīgu 
identitāti un tās respektēšanu. Pret to nekas nebūtu iebilstams, ja šo tiesību īstenošana 
nenotiek uz valsts kopīgās identitātes rēķina,” turpina I. Druviete. “Valstīs, kas 
izveidojušās noteikta etnosa pašnoteikšanās tiesību īstenošanas ceļā – tātad arī 
Latvijā –, sabiedrības integrācijas pamats ir šīs tautas valoda un kultūra.” (Ināra 
Mūrniece, LA, 19.02.2008.) 

Citāts rada lasītājiem maldīgus priekšstatus par it kā neapstrīdamiem principiem, kas nemaz 
tādi nav – piemēram, tēze, ka valstu izveidošanās notiek etnosa pašnoteikšanās ceļā ir 
vairakkārt apstrīdēta politikas zinātnē.  

Visā publikāciju sērijā par multikulturālismu ir tikai viena publikācija, kurā intervētā teiktais 
atspoguļo redakcijas nostājai pretējo viedokli – intervija ar integrācijas ministru Oskaru 
Kastēnu. Salīdzinot ar vismaz trim intervijām, kurās intervējamais pauž nosodījumu 
multikulturālismam (intervijas ar kultūras ministri Helēnu Demakovu, TP dibinātāju Andri 
Šķēli un deputātu Kārli Šadurski), niecīgā drukas platība, kas ir veltīta pretējam viedoklim, 
nedod pietiekoši daudz informācijas, lai lasītāji varētu paši izdarīt savus secinājumus par 
jautājuma būtību un izveidot savu nostāju, kas būtu neatkarīga no laikraksta nostājas. 

                                                 
8 “Lai nezeļ idejas kā latvāņi”, 20.02.2008; “Indīgā ZAPRIBA”, 28.02.2008; “Demkova par multikulturālisma 

ēnas pusēm”, 26.02.2008; “Multikulturālisms”: Satraukumam ir pamats”, 04.03.2008.  
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LA kampaņa pret multikulturālismu nodara netiešu kaitējumu arī mazākumtautībām kā 
sabiedrības grupai, jo visās LA publikācijās, kas ir veltītās multikulturālisma kritikai, 
mazākumtautību organizācijas tiek pieminētas vienīgi negatīvajā kontekstā (jau citētais Ināras 
Mūrnieces raksts), savukārt, vienīgā reize, kad cittautieši tiek pieminēti pozitīvi, ir H. 
Demakovas intervijā, kad ministre runā par Sergeju Eizenšteinu un Jesaju Berlinu. 

Salīdzinājumam, laikraksts Diena, izvērsti citējot H. Demakovas interviju, blakus publicē O. 
Kastēna viedokli un neatkarīga eksperta (N. Muižnieka) viedokli, kas atšķiras no ministres 
paustās pozīcijas un ļauj lasītajam pašam izdarīt izvēli par labu vienai no pozīcijām. Šāda 
pieeja, redakcijai neuzspiežot lasītajiem vienīgo pareizo viedokli uz politisko piedāvājumu, 
vairāk atbilst mūsdienu žurnālistikas labajai praksei. 

Tanī pašā laikā nevienā no LA publikācijām nenotika izvērsta diskusija par 
multikulturālisma kā rīcībpolitikas būtību tajās valstīs, kur tas tiek uzskatīts par 
valstisku pieeju (piemēram, Kanādā). Citējot ārvalstu pētnieku darbus, tika atlasīti tikai 
tie citāti, kas norāda uz multikulturālisma problemātiskām pusēm, tanī pašā laikā maz 
vērības pievēršot to pašu autoru piedāvātajiem alternatīvajiem risinājumiem: 
piemēram, citējot britu autora Kenana Malika kritiskus izteikumus par 
multikulturālismu, netika izvērsti atspoguļota viņa līdztiesības aizstāvība un uzskati, ka 
nevienas grupas marginalizācija nav pieļaujama (Raksts “Latvijā projektē Bābeles 
torni”, Ināra Mūrniece, Otrdiena, 2008. gada 19. februāris). 
   
Publikācijām par multikulturālismu Latvijas Avīzē piemīt arī tendence runāt par 
mazākumgrupām, it īpaši par krievvalodīgajiem, no autoritātes pozīcijām, pašu izteikumu 
autoru uzskatus pielīdzinot ‘valsts’ pozīcijai. Šādus izteikumus raksturo tendence izmantot 
tādus darbības vārdus kā ‘ļaut’ vai ‘neļaut’, dažreiz savienojumā ar vietniekvārdu ‘mēs’, bet 
citreiz savienojumā ar vārdu ‘valsts’ (bet nešķirojot savu un iedomāto ‘valsts’ pozīciju):  

“Visi šie piemēri liecina, ka integrācija ir nepieciešama, ka nedrīkst pieļaut sabiedrības daļas 
norobežošanos, separātu eksistēšanu. Jautājums: kā to panākt? Vai tikai dodot naudu 
mazākumtautību kultūras pasākumiem un priecājoties, ka nemitīgi tiek rīkoti mazākumtautību 
festivāli? Pareizi būtu integrēt, piejaucējot cittautiešus mūsu sabiedrības vērtībām, lai viņi tās 
pieņemtu, lai iesaistītos Latvijas sabiedrībā.” (“Integrācija uz šķībiem pamatiem”, Pirmdiena, 
2008. gada 1. decembris). 

“Tad nu rodas jautājums, vai vajadzētu ļaut šai sabiedrības daļai dzīvot "multikulturāli" un 
centīgi pildīt visas tās prasības. Patiesi, nopietnas sekas un terorismu jau tas uzreiz neradīs. 
Tomēr, ja ilgi necentīsies piejaucēt šos iedzīvotājus valsts vērtībām, sabiedrībā miera nebūs.” 
(“Integrācija uz šķībiem pamatiem”, Pirmdiena, 2008. gada 1. decembris). 

Izteikumi no ‘valsts’ jeb varas pozīcijām veido asimetriskās jeb varas attiecības, nostiprinot 
vai atražojot varas attiecības sabiedrībā.9 Šajos izteikumos pilsoņi, kas pieder pie minoritātēm 
un citi pie ‘pamatnācijās’ nepiederošie iedzīvotājiem tiek raksturoti ar vietniekvārdu ‘viņi’ un 
darbības vārdu konstrukcijas parasti norāda, ka darbības tiek izdarītas ar viņiem: ‘piejaucēt 
šos iedzīvotājus’,’ ļaut šai sabiedrības daļai’. Diskursa pētnieki šādos gadījumos parasti runa 
par varas attiecības reproducējošo diskursu.   
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3.3.Atsevišķu mediju izmantotās stratēģijas 

Sīkāk izpētot deleģitmējošo stratēģiju izmantojumu pa medijiem, redzams, ka tieši Latvijas 
avīzes (LA), VS un NRA publikācijās visbiežāk izmantotas izslēdzošas stratēģijas. Atšķirīgas 
tendences uzrādīja arī par LR1 saturu savāktie pētījuma dati. Tāpēc veikta šo mediju satura 
sīkāka analīze. 

 

LA 

2007. un 2008.gadā, pētījuma laikā vērtējot LA saturu pēc vienādiem kritērijiem, parādījās 
būtisks izmaiņas. 2008.gadā Latvijas Avīze sākusi izteikti lietot pašmarginalizējošo stratēģiju 
attiecībā pret latviešiem. No vienas puses apzinoties to, ka latvieši nav minoritāte (pēc 
skaitliskajiem faktiem) Latvijā, nozīmētu, ka pret šādu grupu vērstās stratēģijas nevarētu 
analizēt vienkopus ar problēmjautājumiem par faktiskajām minoritātēm. Tai pat laikā LA 
izvēlētā redakcionālā politika interviju sarunās, žurnālistu un redakcijas viesu, kā arī lasītāju 
komentāros sacītais, ko var attiecināt uz latviešiem, šķietami liek domāt, ka latvieši Latvijā ir 
mazākums vai katrā ziņā ļoti apdraudēta grupa.  

 
LA izceļas ar to, ka tajā salīdzinoši maz parādās iekļaujošās stratēģijas attiecībā uz 
sabiedrības grupām. Negatīvo noskaņojumu mērķa auditorijā var veidot lielais izslēdzošo 
stratēģiju kopums, kas veicina pārsvarā uz dažu grupu nosodījumu vērsta satura veidošanos. 
Kā piemēru var minēt faktu, ka 2007.gada laika posmā no 6.marta līdz 23.maijam bija atlasīti 
25 pētījumam atbilstoši raksti, tai pat laikā 2008.gadā laika periodā no 5.marta līdz 6.maijam 
jau bija atlasīti 38 pētījumam atbilstoši raksti, kas parāda arī vispārējo deleģitimējošu 
izteikumu pieaugumu laikraksta saturā.  
 
Pozitīvais faktors, kas vairāk skar tiešo valodas lietojumu ir tas, ka LA tomēr lielākoties ideju 
paušanai lieto korektus valodas līdzekļus. Izņēmuma gadījumi ir citu teiktā atreferējums, kas 
ietver naidīgu leksiku. Līdz ar to šajā laikrakstā ir salīdzinoši maz aizspriedumainas valodas 
piemēru. Tai pat laikā var norādīt uz LA taktiku veidot izteikti kritisku noskaņu pret dažām 
grupām, piemēram, intervijas laikā uzdodot redakcijas politikai atbilstošus jautājumus, kas jau 
satur negatīvus mājienus par grupu vai tās pārstāvju idejām. Tā, piemēram, kritizējot rakstu 
sērijā ‘multikulturālismu’ integrācijas pamatnostādnēs, redakcija daudziem viesiem uzdeva 
tiešus jautājumu par to, ko viņi domā par multikulturālismu, tematiski to kombinējot ar 
atsaucēm uz latviešu valodas vai latvietības apdraudēto stāvokli. Tādējādi redakcija uztur 
saikni ar citiem par multikulturālismu veidotajiem rakstiem, kur pausta konkrēta nostāja, 
pārsvarā proponēta negatīva attieksme pret multikulturālisma jēdzienu (bet nesniegts izvērsts 
jēdziena skaidrojums).  

Negatīvs sabiedrības grupu (it īpaši krievvalodīgo) raksturojums LA saturā dažreiz saistīts ar 
nacionālisma diskursu un izslēdzošo nācijas definīciju. Detalizētāk ar šīs tendences piemēriem 
no LA satura var iepazīties Pielikumā Nr. 1. 

LA 2007.gadā deleģitimējoši atspoguļoti krievvalodīgie/nelatvieši – 38% no kopskaita, 
nepilsoņi – 20%, seksuālās minoritātes un NVO – 13%, citi (visbiežāk latvieši) – 10%. 
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Grafiks 31 LA izslēdzoši pieminētās sabiedrības grupas 2007.gads 

 

 

2008.gadā situācija ir līdzīga – LA izslēdzoši runā par krievvalodīgajiem (31% no visiem 
gadījumiem), nepilsoņiem (9%) un seksuālajām minoritātēm(7%) un NVO (7%). Taču 
nozīmīga stratēģiju daļa attiecas uz grupu “citi”, visbiežāk tie ir latvieši, kas attēloti 
pašmarginalizēti. 

Grafiks 32 LA izslēdzoši attēlotās grupas (2008.gads) 

 

LA publikācijās 2007.un 2008.gadā visbiežāk izteikta pārliecība, ka kāda no sabiedrības 
grupām rada problēmas pārējai sabiedrībai (LA parasti krievvalodīgie, nepilsoņi) – kopumā 
70 gadījumi, vai pamatota grupas tiesību ierobežošana – 27 gadījumi. 2008.gadā 
samazinājušās sūdzības par grupas redzamību vai aktivitāti, strauji pieaudzis 
pašmarginalizācijas gadījumu skaits – 33 gadījumi. 
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LA saturā 2008.gadā pieaugusi izslēdzoša attieksme pret krievvalodīgajiem (37 gadījumi), bet 
tā sarukusi pret nepilsoņiem un seksuālajām minoritātēm. 
 
Grafiks 33 Izslēdzošo izteikumu skaits attiecībā pret grupām nepilsoņi, krievvalodīgie un seksuālās minoritātes 
(2007./2008.gads) 

 

LA saturā redzams, ka lielākoties izslēdzoši par sabiedrības grupām izsakās iedzīvotāji un 
žurnālisti. Turklāt abas minētās avotu grupas gandrīz vienādā apjomā izmanto divas vienādas 
stratēģijas, lai izslēgtu noteiktas sabiedrības grupas: norāda, ka grupa rada problēmas pārējai 
sabiedrībai un pašmarginalizē grupu (lielākoties latviešus). Var pieņemt, ka LA popularizētā 
attieksme gūst atsaucību no auditorijas puses un redakcija, izvēloties iedzīvotāju viedokļus, ar 
to atlases palīdzību apstprina jau iepriekš redakcijas parādīto nostāju. 

Grafiks 34 LA saturā konstatēto iekļaujošo un izslēdzošo stratēģiju avoti 

 

LA saturu raksturojoši piemēri:  

Piemērs, kas raksturo redakcijas viedokli (19.05.2008. “Aukstais karš pret valsts valodu”): 
V.Krustiņš: Latviešiem jāzina, ka viņu valsts un dzimtā valoda ir apdraudēta. Katrs solis, kas 
sašaurinās latviešu valodas lietošanas pienākumu, ir drauds valodai; D. Joma: – 
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Satraucošākais šajā situācijā ir tas, ka šī lienošā kontrrevolūcija nāk nevis no krievu 
interesentu puses, bet no latviešiem pašiem, kas strādā noteiktās institūcijās. Te var minēt, 
piemēram, ārlietu ministra nostāšanos pret valodu. Tieši latvieši ir tie, kas šobrīd norok savu 
valodu. 

Piemēram, iedzīvotājas izteiktais viedoklis (01.07.2008. “Lai nezūd vēlēšanās būt latvietim”): 
Gundega Reine Tukumā: "Domāju, ka daļa latviešu ir zaudējuši savu latvietību, bet noteikti 
ne visi. Lai gan, salīdzinot ar pirmo Latvijas brīvvalsti, situācija ir pasliktinājusies. Es pati 
esmu dzīvojusi Ulmaņa laikos, tad es latvietību uzņēmu asinīs, un tā bija ar daudziem. Taču 
tad sekoja okupācijas gadi un latviešu kļuva mazāk. Turklāt vēl ir spiediens no Rietumiem 
ievērot minoritāšu tiesības. Man sāp sirds par to, ka latvieši ir sašķēlušies un nemāk aizstāvēt 
savu godu, piemēram, jautājumā par valodu. Es ieeju veikalā un ir pilnīgi pašsaprotami, ka 
pārdevējs var nerunāt latviski un man ir jāmāk runāt krieviski, lai mēs varētu saprasties. 
Manuprāt, latvieši nedrīkst zaudēt savu godu, bet diemžēl jaunajiem tas vairs nav aktuāli." 

Piemēram augstskolas mācībspēka viedoklis LA (12.07.2008., “Valsts Valoda kā nacionālās 
drošības jautājums”). Ventspils augstskolas profesors, Dr.philol. J.Baldunčiks: Diemžēl 
mugurkaula lielākajai daļai latviešu nav… Latvietis pret visu ir tik iecietīgs, bet pret savu 
valodu – nevērīgs. [..] Savā mājā, savā valstī ir gatavs runāt ikvienā, bet tikai ne savas tautas 
valodā. [..] Lai gan Darba devēju konfederācijas priekšgalā ir latviete, šī konfederācija jau 
nepauž latviešu vai visu Latvijas darba devēju nostāju.”  

Piemērs: stratēģija - norāda, ka grupa rada problēmas pārējai sabiedrībai. 

„Neviens priekšlikums nevar būt par radikālu, ja tas nāk par labu valstij un tautai. 
Par valstij labvēlīgu priekšlikumu iebilst vai nu gļēvi, bailīgi un savtīgi cilvēciņi, 
kuriem nevajadzētu nodarboties ar politiku, vai atklāti vai maskējušies nelabvēļi, kuri 
nereti darbojas kādas citas valsts interesēs. 

Šobrīd Latvijā, pēc jaunākajiem datiem, atrodas apmēram 350 000 krievvalodīgie 
sveštautieši – nepilsoņi, kas ar laiku var iegūt pilsonību. Ja to iegūtu pēkšņi visi 
uzreiz, tad tikpat pēkšņi tiktu iznīcināta Latvijas neatkarība, un pēc kāda laika 
pārkrievošanas rezultātā arī latviešu tauta. 

Pilsonības piešķiršanai seko nelabvēlīgi pret Latvijas neatkarību un latviešiem 
noskaņoto krievvalodīgo partiju elektorāta palielināšanās proporcionāli jauno 
pilsoņu skaita palielinājumam.” 

 Piemērs: stratēģijas - pamato grupas tiesību ierobežojumu, asociē grupu kā 
kopumā nelabvēlīgu: 

„Bažas drīzāk var izraisīt apstāklis, ka ne visi pilsoņu tiesību ieguvēji ir lojāli 
Latvijai, ne visi apzinīgi pilda pilsoņu pienākumus. Daži pat cenšas saglabāt 
okupācijas laika paliekas gan valodā, gan dzīvē. Tādēļ nesteigsimies izdāļāt 
pilsonību! 

Šādu notikumu gaitu Latvijā vēlas tikai šauras krievu šovinistu aprindas. Tām nevēlas 
sekot ne tikai latvieši, bet arī vairākums mazākumtautību piederīgo. Latvijas 
darbiniekiem nevajadzētu strīdēties ar tādiem ienaidniekiem, kas negrib saprast zemi, 
kurā apmetušies uz dzīvi un ko pat necenšas iepazīt. Tos, kas okupācijas laiku 
Latvijas vēsturē dēvē par "padomju periodu" muļķības dēļ, labāk ignorēt. Lai viņi 
apjēdz, ka Latvijā tikai valsts valodā paustais ir droša patiesība un, lai to zinātu, 
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jāprot valsts valoda.  

Ir ļoti svarīgi, ka visi Latvijas valsts darbinieki stingri ievēro likumu par valsts valodu 
un rūpējas, lai Latvijas pilsoņu vidū būtu maz pagrimušu indivīdu, kas gatavi gūt 
labumu no tautas posta.” 

 

Piemērs: stratēģija – noniecina grupas definētās problēmas 

Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteja, kura izskatīja sūdzību par nepilsoņu 
"diskrimināciju" Latvijā, nolēma šo jautājumu atstāt atklātu.  

Latvijas deputāts Eiropas Parlamentā Guntars Krasts uzsver, ka šim komitejas 
lēmumam nav tālejošu seku, jo "pilsonības jautājumi nav ne Eiroparlamenta, ne visas 
ES kompetence. Tie ir lēmumi, kas jāpieņem nacionālai valstij". 

Lūgumrakstu komiteja Latvijas nepilsoņu jautājumam bija pievērsusies jau trešo 
reizi, tomēr, tāpat kā līdz šim, noteiktu lēmumu izvairījusies pieņemt. Pēc ilgām 
diskusijām izlemts, ka jautājums par nepilsoņu tiesībām Latvijā jāatstāj atklāts.  

Komitejai bija iesniegti it kā 16 000 Latvijas iedzīvotāju paraksti, prasot nepilsoņiem 
tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās. Latvijas pārstāvis Eiropas Parlamentā 
Rihards Pīks (Tautas partija) to novērtēja kā "kārtējo Ždanokas aktivitāti". 
Piebildīšu, ka uz Lūgumrakstu komitejas sēdi Tatjana Ždanoka ("PCTVL") bija 
uzaicinājusi Latvijas "cilvēktiesību" komitejas dalībniekus, kuri, demonstrējot apsējus 
ar uzrakstu "Alien" (svešinieks; citplanētietis – angļu val.), centās rādīt, cik 
"atstumti" viņi jūtoties Latvijā. EP Nāciju Eiropas grupas preses administratore A. 
Dulevska stāstīja, ka T. Ždanokas ielūgto viesu vidū bijis arī kāds Baltijas 
Starptautiskās akadēmijas pasniedzējs Konstantīns Matvejevs, kurš sūrojies, ka 
Latvijas pilsonību varot iegūt tikai naturalizācijas kārtībā. Viņam, dzimušam Latvijā, 
tas esot nepieņemami un "aizvainojoši". 

 

Vesti Sevodnja 

Salīdzinot ar citiem krievvalodīgajiem laikrakstiem, veids, kā tiek atspoguļotas līdzīgas 
aktualitātes (valodas un izglītības politika, nepilsoņu jautājums, attiecības ar Krieviju, 
iekšpolitiskie jautājumi) ir īpaši emocionāls un dažreiz pat ekscentrisks. Informācijas un 
vērtējumu pasniegšanas stils, kā arī daži papildlīdzekļi (attēli, karikatūras, maketēšana) liecina 
par to, ka «Вести Сегодня» ir tuvāks t.s. dzeltenajai presei, taču pats izdevums sevi definē kā 
“Latvijas sabiedriski politisko avīzi”. Emocionāls un vienkāršots stils un tajā pašā laikā liels 
materiālu skaits par politiku un etniskām attiecībām padara «Вести Сегодня» par unikāli 
gadījumu, ko raksturo vienas grupas situāciju raksturojošā satura prioritāte (krievvalodigie/ 
nelatvieši), faktu un to interpretācijas nenodalīšana, provokatīvo virsrakstu plašā izmantošana 
(skat. Pielikumu Nr. 2). 

Līdzīgi kā LA, arī  VS, gan 2007., gan 2008.gada publikācijās izslēdzoši attēlo krievvalodīgos  
(45%), nepilsoņus (16%) un seksuālās minoritātes (15%). 
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2008.gadā samazinājies pētījumam atbilstošos gadījumu skaits VS, tomēr proporcionāli 
vairāk deleģitimējoši pieminēti krievvalodīgie (54%), kas lielākoties pašmarginalizēti. 
Salīdzinoši vairāk izslēdzoši pieminēta grupa „citi” (parasti – latvieši) - 11% no kopskaita. 

Grafiks 35  VS deleģitimējoši pieminētās grupas (2008.gads) 

 

No deleģitimējošajām stratēģijām VS saturā 2007. un 2008.gadā vienādā apjomā identificēta 
norāde, ka kāda grupa rada problēmas pārējai sabiedrībai – kopā 55 gadījumi. 2008.gadā 
samazinājies to publikāciju skaits, kurā pamatota kādas grupas tiesību ierobežošana, taču 
pieaudzis pašmarginalizācijas gadījumu skaits – no 7 uz 25 gadījumiem. 

 
 
Izvērtējot grupai „seksuālās minoritātes” veltīto saturu, redzams, ka  abos projekta posmos 
tiek pamatota tās tiesību ierobežošana un norādīts, ka tā rada problēmas pārējai sabiedrībai. 
 
Grafiks 36 VS izslēdzošās stratēģijas – grupa „seksuālās minoritātes” 
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Runājot par krievvalodīgajiem kā grupu, 2008.gadā ir samazinājies tai veltīto atreferēto 
izslēdzošo izteikumu kopskaits un tā daudz retāk atspoguļota kā grupa, kas rada problēmas 
pārējai sabiedrībai. 
 
Grafiks 37 VS izslēdzošās stratēģijas – grupa „krievvalodīgie” 
 

 

Analizējot VS satura avotus, redzams, ka šajā laikrakstā par sabiedrības grupām izslēdzoši 
izsakās pārsvarā redakcijas darbinieki, kas izmanto pašmarginalizāciju attiecībā pret 
krievvalodīgajiem, un citētie politiķi, kas uzskata, ka vairākas sabiedrības grupas rada 
problēmas pārējai sabiedrībai.  

Lūk, pašmarginalizējošs redakcijas pārstāvja izteikums (VS, 06.12.2008, “Мы - не секта”): 
Власти добились главного - вытеснили русское сознание на обочину, вдолбили-таки, 
что мы должны жить и чувствовать себя "на краю". 

Piemērs, kas parāda tipisko redakcijas attieksmi, ka krievvalodigie iedzīvotāji jūtas apspiesti, 
nenovērtēti, ka viņu intereses netiek ievērotas (VS, 16.05.2008., "Если бы я был русским 
активистом...”): “притеснения русских вышли на новый качественный уровень. Их 
издевательской сути даже не скрывают”. 

 
NRA 
 

2008.gadā NRA saturā atrasti nedaudzi gadījumi, kad izmantotas kādu grupu izslēdzošas 
stratēģijas, tomēr abos pētījuma posmos sakrīt viena no biežāk izslēdzoši pieminētajām 
grupām – seksuālās minoritātes. Savukārt 2008.gadā vairs nav konstatēts  NVO veltītais 
izslēdzošais un neiecietīgais saturs, toties izslēdzoši biežāk izslēdzoši tika pieminēti 
krievvalodīgie Latvijas iedzīvotāji. 
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Grafiks 38 NRA izslēdzoši pieminētās grupas (2007.gads) 

 
 
Grafiks 39  NRA izslēdzoši pieminētās grupas (2008.gads) 

 

Rakstot par seksuālajām minoritātēm, NRA saturā visvairāk uzsvērts, ka šīs grupas pārstāvji 
rada problēmas pārējiem un, izmantojot ārvalstu sponsoru naudu, nodarbojas ar Latvijai 
kaitīgām aktivitātēm. 
 
Grafiks 40 NRA izslēdzošo stratēģiju proporcijas – grupa „seksuālās minoritātes” (2007./2008.gads) 
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No sabiedrības grupu izslēdzošo un iekļaujošo stratēģiju avotiem NRA dominē redakcija, 
tomēr jāatzīst, ka redakcijas darbinieki aptuveni līdzīgās proporcijās izmantojuši gan 
iekļaujošās, gan izslēdzošās stratēģijas. 

Šādi var ilustrēt NRA saturā pausto iekļaujošo attiekmi pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 
ko izsaka citētais sabiedriskās organizācijas pārstāvis: “Tikai tad, ja invalīdiem būs 
nodrošināts adekvāts atbalsts ģimenēs un normāla izglītības sistēma, kurā bērni ar 
invaliditāti mācīsies vienkopus ar pārējiem, tikai tad mēs varēsim runāt par vienādām 
iespējām un vienādu starta pozīciju sabiedrībā. Tieši tāpēc mēs vairākus projektus esam 
vērsuši tieši izglītības sistēmas attīstīšanai un iekļaujošās izglītības popularizēšanai. Mēs 
vēlamies panākt, lai katram bērnam neatkarīgi no viņa invaliditātes smaguma būtu 
nodrošināta iespēja mācīties un iegūt konkurētspējīgu izglītību." (I. Balodis). (28.07.2008., 
“Skolās attīsta iekļaujošās izglītības ideju”) 

NRA piemērs, kas raksturo izslēdzošu attieksmi (grupa rada problēmas) pret NVO: 
M.Bendiks: “Jo dezintegrēto, neiesaistīto un neapmierināto cilvēku skaits ir ļoti liels. Lūk, ar 
viņiem vajag strādāt, viņiem vajag palīdzēt! Bet tā vietā tiek taisīti kaut kādi nevalstisko 
organizāciju forumi, draudzēšanās ar suņu ausu cirpēju, pederastu un sažuvušo plūmīšu 
nolasītāju biedrībām. It kā no tā kas mainītos... Taču ir zināms, ka nevalstiskās organizācijas 
ir radītas priekš tam, lai to vadītāji kāstu no valsts labu naudu. Nekam citam tās nav 
paredzētas. Un auklēšanās ar šīm nevalstiskajām organizācijām ir atbalsts viņu darbībai, 
kuras galvenā funkcija ir sifonēt nodokļu maksātāju naudu. Tas ir tā: iebāž trubiņu kādā 
tvertnē, mazliet pasūc, un tad šķidrums no tvertnes sāk tecēt pats. Tāpat arī šīs organizācijas 
– pumpē un pumpē naudu no valsts. Organizācija atrod kādu sociālu problēmu un saka 
valstij: mēs nokārtosim šo problēmu. Ko viņi nokārtos? Viņi nokārtos sev tāmīti! Viņi saņems 
naudiņu – pa taisno no valsts vai no Sorosa, uzlabos savu vadītāju labklājību, un pie reizes 
čakarēs pārējiem dzīvi”. (09.08.2009., “Aivaru gaidot”). 

Piemērs no NRA satura, kurā fiksēti izslēdzoši izteikumi par cittautiešiem. K.Dimiters: 
“Tomēr... tas ir arī ļoti bīstams skaitlis, jo balsojušo latviešu pārsvars pār balsojušajiem 
cittautiešiem nav tik pārliecinoši liels. Tas nozīmē, ka uzšūmētajiem jāpadomā dziļāk, kas 
notiks nākamo vēlēšanu gadījumā, ja cittautieši sajutīs savu partiju uzvaras iespējamību”. 
(05.08.2008., “Traumatologa Valda jaunie laiki citā Latvijā” ) 

 
 
3.4 Radio monitorings: LR1 un LR4 

Abās sabiedriskā radio programmās būtiska nozīme ir atgriezeniskās saites veidošanai, jo 
klausītāju viedokļi veido nozīmīgu diskusiju raidījumu „Krustpunktā” un „Deņ za dņem” 
satura daļu.  

Līdzīgi kā prese, arī radio pārraides bijušas veltītas darbaspēka problēmu risinājumiem un 
eventuālajai imigrācijai, aptaujai par grozījumiem pensiju likumdošanā, dažādu etnisko grupu 
attiecībām, Latvijas nepilsoņu situācijai un valodas jautājumam, kā arī seksuālo minoritāšu 
gājienam.  

Radio tiešā ētera iespējas un raidījuma “Krustpunktā” formāts piedāvā lielas interaktivitātes 
iespējas starp žurnālistu, uzaicinātajiem viesiem un klausītājiem - tas padara sarunu studijā 
dinamisku, bet programmas vadītājam grūtāk kontrolējamu. Radio izslēdzošas stratēģijas 
lielākoties pielieto iedzīvotāji (kas norāda, ka grupa rada problēmas pārējai sabiedrībai vai 
pamato grupas tiesību ierobežošanu), retāk - uzaicinātie politiķi, bet raidījuma vadītājs – 
nekad, viņš pārsvarā iebilst aizspriedumainiem izteicieniem. Viens no veidiem, kā raidījuma 
vadītājs regulē iedzīvotāju radīto saturu ir dialogs ar klausītāju, uzdodot papildjautājumus, 
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otrs - ir sarunas pārtraukšana, ja zvanītāji runā par daudz vai arī ja tie, paužot viedokli par 
kādu grupu, pārkāpj pieklājības normas, apsaukājas, izsaka rupjības. Reizēm žurnālists 
skaidro, kāpēc atvienojis runātāju un kāpēc veids, kā pausts viedoklis, nebūtu pieņemams. Arī 
vairums aizspriedumainas valodas un izslēdzošas nācijas definīcijas gadījumu ir klausītāju 
komentāros. Visbiežāk izslēgtās grupas ir seksuālo minoritāšu, krievvalodīgo un konkrētu 
etnisko minoritāšu pārstāvji (krievi un ebreji), kā arī latvieši. 

 Iekļaujošu retoriku radio raidījumos izvēlas lietot eksperti, redakcija, grupu pārstāvji, reizēm 
arī politiķi, bet iedzīvotāji – ļoti reti.  

Grafiks 41 LR1 saturā konstatēto iekļaujošo un izslēdzošo un iekļaujošo stratēģiju avoti 

 

Piemērs, kas raksturo LR (29.05.2008) izteikumus par seksuālajām minoritātēm, pamatojot to 
ka šie cilvēki rada problēmas pārējai sabiedrībai: (Izteikuma avots - cilvēks, kas sevi uzskata 
par kristīgās kopienas pārstāvi): Ja jūs zināt, ka jūsu namam tuvojas epidēmija, ja jūsu 
namam tuvojas nāves kultūra, jūs neslēgsiet durvis ciet? Jūs būsiet ļoti iecietīgi, jūs atvērsiet 
durvis plaši vaļā un pateiksiet – nāc iekšā, es būšu iecietīgs, es sadzīvošu ar nāves kultūru. Šī 
ir nāves kultūra, kas nes mūsu sabiedrībai nāvi. To pasaka Dievs, to pasaka jebkurš normāls 
cilvēks”. Un iedzīvotāja pausta doma par šo grupu (LR1, 30.05.): “Es aicinu Saeimu uz pāris 
mēnešiem atcelt moratoriju uz nāves sodu, lai varētu tiesāt un pakārt tos, kas atļauj apgānīt 
11.novembra krastmalu, kur pēc Latvijas armijas soļos tagad homoseksuālistu armija. Vai 
var tā ņirgāties par latviešu tautu?” 

Piemērs, kas parāda, kā klausītāji, runājot par krievvalodīgajiem, pamato šīs grupas izslēgšanu 
no publiskās telpas un politikas (LR, 10.06.2008.): “Beidzot tam prātiņam ir jānāk. Ja mēs 
paši neko nedarīsim, neņemsim savās rokās varu, tauta, tad mums būs beigas. Mums 
nodedzinās visu Jūrmalu, mainīs zonējumu un pārdos krieviem”; “Esmu ļoti sarūgtināta par 
to, ka mēs nesaprotam viens otru – mēs ļoti labi saprotam. Mēs ļoti labi saprotam, ka krievi, 
kas šeit ir Latvijā, tiešām alkst pēc privilēģijām, pēc kundzības šeit un tāpēc viņi nīst un 
necieš latviešus, ka pēkšņi latviešu dēļ laikam ir zaudējuši šo kundzību, zaudējuši tā kā tas 
bija Padomju Savienībā. Un latvieši to saprot, krievi arī ļoti labi saprot. Bet, viņiem laikam, 
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nu redz, kā jau kungiem, trūkst drosmes atzīt sevi kā latvijas ienaidnieku, jo viņiem vajadzētu 
būt pateicīgiem par to, ka šeit viņi saņem maizīti, pajumti un elpo Latvijas gaisu.” 

Savukārt šis piemērs parāda, kā veidojas attiecības starp raidījuma vadītāju un klausītājiem, 
kas tiešajā ēterā izsaka neiecietīgu attieksmi (LR, 25.07.): “Iedzīvotājs: Pagājšgad es biju 
šokā, kad Zatlers uzaicināja krievu balagāna dalībniekus, nu šogad viņš aizgājis tālāk, 
nākošgad mēs varam sagaidīt, ka viņš pļēguros 9.maijā kopā ar krieviem. 

Žurnālists: Nu ziniet, ja Jums šķiet viss, kas ir krievu valodā, ir balagāns vai pļēgurošana, 
tad grūti pasacīt par Jūsu kultūras līmeni. Tās tomēr ir dziesmas un tā tomēr ir mūzika.” 

Jāatzīmē, ka avots „žurnālists vai redakcija” visbiežāk izmantoja leģitimējošās stratēģijas, 
politiķi un amatpersonas vienlīdz izmantoja gan leģitimējošās, gan deleģitimējošās stratēģijas, 
grupu pārstāvji – leģitimējošās, savukārt iedzīvotāji pārliecinoši lielākajā daļā gadījumu 
pielietoja deleģitimējošās stratēģijas (leģitimējoša stratēģija izmantota tikai vienu reizi). 
Piemēram, zemāk esošais piemērs ilustrē to, ka nereti žurnālisti cenšas veicināt iedzīvotājos 
iekļaujošu attieksmi: 

Iedzīvotāja: “Ne vienmēr gan var to krievu tautības kultūru pieņemt, it īpaši tagad skatoties, 
klausoties, ko mūsu krievu jaunatne, kā viņa iet pa ielām un kādiem vārdiem viņa runā. 
Viņiem gandrīz pie katra vārda, nu es tiešām neteikšu tos skaistos krievu vārdus, bet burtiski 
viens varbūt ir normāls vārds, bet pārējie visi ir lamuvārdi. 

Žurnālists: “Es atbildētu, ka tie vārdi latviešu valodas lietotājiem tikpat bieži izsprūk ārā 
attiecīgiem elementiem. Tad mēs varētu runāt, ka tā kultūra tikpat attiecas uz latviešiem. Tā 
nav krievu kultūra, tam nav nekāds sakars ar krievu kultūru.” 

LR1 raidījumā iedzīvotāji savos komentāros salīdzinoši reti pielietojuši izslēdzošu nācijas 
definīciju (2 reizes; salīdzinoši LR4-1 reizi). 

Attiecībā uz grupu „jaunie imigranti” (kā arī, attiecībā uz citām grupām) visbiežāk ir 
izmantota izslēdzošā stratēģija „norāda, ka grupa rada problēmas apkārtējai sabiedrībai, 
asociē kā kopumā nelabvēlīgu” (3 reizes), tajā pašā laikā kopumā biežāk izmantotas 
leģitimējošās stratēģijas (4 reizes).  

„Ar kolēģiem jokojoties teicu, ja būs jāaicina viesstrādnieki, tad jāaicina no Indijas, jo lūk, 
mēs neesam tikuši galā ar padomju mantojumu, ar cilvēkiem, kas runā krievu valodā, nav 
pietiekami vēl integrēti un tātad, ja ies vieglāko ceļu un aicinās cilvēkus no Moldāvijas, 
Baltkrievijas, Ukrainas, kā šobrīd viesstrādnieki celtniecībā lielākoties arī ir, tas ir vieglāk, jo 
viņi var saprasties krieviski, bet viņi pavairo, ja viņi aizkavējas ilgāk un paliek, viņi pavairo 
krievvalodīgo kopienu, kuru tā jau mums grūti integrēt.” (16.05.2008, Par darbaspēka 
migrāciju, iedzīvotājs) 

LR4 programmā pieminētās grupas nedaudz atšķiras – visbiežāk tiek pieminētas „citas 
grupas” (7 reizes, tajā skaitā – latvieši, cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem, 
maznodrošinātie bezdarbnieki, strādājošie u.c.), NVO (5 reizes), vecāka gadagājuma cilvēki 
un krievvalodīgie (4 reizes katrs), nepilsoņi (3 reizes).  

Analizējot pielietoto stratēģiju biežumu attiecībā uz noteiktām grupām, jāsecina, ka ir grupas, 
uz kurām biežāk tiek pielietotas leģitimējošas stratēģijas, neatkarīgi no viedokļa paudēja, 
piemēram „vecāka gadagājuma cilvēki”, savukārt deleģitimējošas stratēģijas tiek izmantotas 
attiecībā uz NVO, krievvalodīgajiem, seksuālajām minoritātēm, jaunajiem imigrantiem. 
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Interesanti, ka LR1 iedzīvotāji daudz biežāk ir pielietojuši deleģitimējošās stratēģijas 
(leģitimējošas stratēģijas pielietotas tikai 3 reizes), jo īpaši – „norāda, ka grupa rada 
problēmas sabiedrībai, asociē kā kopumā nelabvēlīgu parādību”. LR 4 programmas izceļas, jo 
tajās kopumā dominē iekļaujošās stratēģijas, tomēr nozīmīga ir arī izslēdzošā stratēģija „grupa 
rada problēmas pārējai sabiedrībai”.  
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4. Secinājumi 
 
Secinājumi: likumdošanas iniciatīvu monitorings 
 
1. Līdzīgi kā 2007.gadā Saeimā tika iesniegtas daudz vairāk likumdošanas iniciatīvas, kuru 
nolūks bija paplašināt pilsoniskās līdzdalības iespējas vai dažādu sabiedrisko grupu tiesības, 
nekā tādas iniciatīvas, kuras šīs iespējas sašaurinātu. Tomēr Saeimas atbalstu saņēma tikai 
katrs trešais līdzdalību veicinošs ierosinājums. 

2.Vissvarīgākie līdzdalību veicinošie ierosinājumi tomēr tika atbalstīti – Saeima atbalstīja 
iniciatīvu par pašvaldību līmeņa referenduma ieviešanu (gan atstājot regulējumu detalizēti 
izstrādāt Ministru kabinetam) un mainīja regulējumu, lai nacionāla līmeņa referendumi nebūtu 
tik dārgi.  

3.Parlaments turpina noraidīt absolūti visus ierosinājumus par nepilsoņu tiesību daļēju 
pielīdzināšanu pilsoņu tiesībām.  

4. Saeimā pārstāvētās partijas reti ar konkrētām likumdošanas iniciatīvām ierosina sašaurināt 
kādas sabiedrības grupas līdzdalības iespējas.  Tas var liecināt gan par mazo interesi par 
vēlētājiem, kas pieder šīm grupām, gan arī par bailēm no citu vēlētāju atsvešināšanas.   

 

Secinājumi: Saeimas plenārsēžu monitorings 

1. 2008.gada monitorings liecina, ka Saeimas deputāti plenārsēdēs daudz retāk nekā iepriekš 
izslēdzoši runa par dažādām sabiedrības grupām – neiecietīgas runas gadījumu samazinājums 
salīdzinājumā ar 2007.gadu ir pat trīs reizes. Izslēdzošā retorika visvairāk tiek vērsta pret tām 
pašām sabiedrības grupām kā iepriekš – proti, nelatviešiem un nepilsoņiem. Partija, kuras 
deputāti ir autori 2/3 no šādiem izteikumiem, ir TB/LNNK. 

2. Vienlaicīgi iekļaujošo stratēģiju izmantošanas gadījumu skaits gandrīz nav mainījies.  Tā 
joprojām Saeimā ir reta parādība. Dati rāda, ka deputāti joprojām izvairās savās runās iestāties 
par dažādu sabiedrības mazākuma grupu tiesībām – šeit gan būtisks izņēmums ir nepilsoņu un 
nelatviešu jautājumi partijai PCTVL. Tomēr Saeimas plenārsēdēs aizvien biežāk kā 
sadarbības partneris likumdošanas procesā tiek pieminētas nevalstiskās organizācijas. 
2008.gadā notikušo referendumu iespaidā Saeimas plenārsēdēs daudz tika runāts par 
nepieciešamību stimulēt pilsoņu līdzdalību. 

3. Arī deputātu necienīgas runas gadījumu skaits 2008.gadā ir samazinājies. Tas gan joprojām 
ir salīdzinoši augsts. 

4. Joprojām aktuāls ir jautājums par to, kā tiek nodrošināta kontrole par deputātu 
ētikas kodeksu. Monitorings rāda, ka deputāti joprojām nesaņem pat aizrādījumus 
gadījumos, kad  Saeimas deputātu Ētikas kodeksa pārkāpumi ir acīmredzami.  
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Secinājumi: mediju monitorings. 

2008. gadā veiktā Latvijas mediju monitoringa galvenā atšķirība no 2007. gada monitoringa 
bija tas, ka šoreiz tika uzskaitīti ne tikai gadījumi, kad medijos tiek izslēdzoši rakstīts par 
kādu neitrālu sabiedrības grupu (piemēram, krievvalodīgajiem, latviešiem, vai jauniem 
imigrantiem), bet arī gadījumi, kad attiecībā uz grupām tika izmantotas leģitimējošās 
stratēģijas.  

1. Monitoringa rezultāti rada, ka pētījumā iekļautie mediji kopumā gandrīz divas reizes biežāk 
pauž nosodošu vai izslēdzošu attieksmi pret dažādām sabiedrības grupām, nekā iekļaujošu jeb 
leģitimējošu attieksmi. 

2. Nedaudz mainījās to grupu īpatsvars, par kurām visbiežāk tiek runāts izslēdzoši. Starp 
grupām, pret kurām 2007. gadā visbiežāk tiek realizētas deleģitimējošas (neiecietīgas) 
stratēģijas drukātājos medijos, pirmajā vietā bija seksuālās minoritātes (117 gadījumi). 
Savukārt, 2008. gadā vislielākais izslēdzošo un neiecietīgu izteikumu skaits tika konstatēts 
attiecībā uz krievvalodīgajiem/ nelatviešiem (112 gadījumi, salīdzinot ar 77 gadījumiem 2007. 
gadā). Izslēdzošu un neiecietīgu izteikumu skaits par seksuālām minoritātēm joprojām bija 
liels, bet tas saruka līdz 79 gadījumiem. Tomēr ja salīdzina iekļaujošu un izslēdzošu 
izteikumu proporciju, nākas konstatēt, ka no visām publikācijās pieminētajām grupām 
visneiecietīgāk medijos joprojam atspoguļotas seksuālās minoritātes. 80% gadījumu tās 
pārstāvju pieminēti deleģitimējoši, bet tikai katrs piektais viedoklis jeb 20% no izteikumiem 
par seksuālajām minoritātēm ir iecietīgi vai atbalstoši. Salīdzinoši mazāk neiecietīgu 
izteikumu 2008. gadā medijos bija par nepilsoņiem. 

3. Pētījuma dati rāda, ka biežāk izslēdzoši un neiecietīgi par dažādām sabiedrības grupām 
medijos izteikušies iedzīvotāji, žurnālisti un politiķi, kā arī amatpersonas. Ņemot vērā, ka 
iedzīvotāju īpatsvars starp neiecietīgu izteikumu avotiem lielakoties saistits ar ‘Brīvo 
mikrofonu’ Latvijas radio, būtiskāka problēma ir liels drukāto mediju žurnālistu un redakciju 
ipatsvars starp neiecietīgu un izslēdzošu izteikumu avotiem. 2007. gada PROVIDUS 
Analītiskajā ziņojumā par mediju monitoringu tika konstatēts, ka “Žurnālistu un redakciju 
vadošā loma neiecietīgas un izslēdzošās retorikas izplatīšanā ļauj secināt, ka neiecietīga 
attieksme tādējādi ilustrē laikrakstu politiku un attieksmi pret konkrētām grupām”. Diemžēl 
jāsecina, ka attiecībā uz šo tendenci arī 2008. gadā būtiski uzlabojumi nav notikuši. Turklāt 
lielākajā daļā dažādām sabiedrības grupām veltīto publikāciju kā viedokļu avots nepiedalās 
konkrētās grupas pārstāvis, tādējādi dominē vienpusīgi izteikumi, pieņēmumi un vietām 
aizspriedumaina attieksme, kas netiek salīdzināta ar otras puses nostāju un papildināta ar 
jauniem argumentiem. 

4. Visvairāk izslēdzošu izteikumu par sabiedrības grupām satur laikraksts Latvijas Avīze. LA 
saturā 2008.gadā pieaugusi arī izslēdzoša attieksme pret krievvalodīgajiem (37 gadījumi, 
salīdzinot ar 30 gadījumiem 2007. gadā).  

5. Trīs mediju saturā – laikrakstā Diena, LR 4 un laikrakstā Telegraf – dominē iekļaujošās 
stratēģijas, kurās norādīts uz iedzīvotāju grupas ieguldījumu, tās tiesībām uz pieeju resursiem 
un norādīts, ka nav pieļaujams grupas pakārtotais stāvoklis sabiedrībā. Tomēr šo mediju 
iekļaujošā attieksme pret sabiedrības grupām, tai skaitā minoritātēm, ir drīzāk izņēmums uz 
kopējā mediju fona. 
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5. Pielikumi 
 

Pielikums Nr. 1  
 
Multikulturālisma atspoguļojums Latvijas Avīzē 
 
1. Krievvalodīgo kā grupas negatīvais raksturojums Latvijas Avīzē (kontekstā ar diskusijām par 
multikulturālismu, pamatojot tā kaitīgumu): 

 
Avots Citāts Raksts 

Žurnālists 
(V.Krustiņš/E.Līcītis) 
 
 

Jūsu "kaimiņiene" opozīcijā "Saskaņas partija", 
manuprāt, multikulturālismu izmanto kā deķīti 
pārkrievošanas piesegšanai. 

 

Šadurskis: latviskumam 
grūti laiki 
Autors: KĀRLIS 
ŠADURSKIS, bijušais 
izglītības ministrs, 
Voldemārs Krustiņš, 
Egils Līcītis, žurnālisti 
Publicēšanas datums: 
Piektdiena, 2008. gada 4. 
aprīlis. 
Rubrika: Redakcijas 
viesis (5. lpp.) 

Sabiedrības pārstāvis 
(Vilis Vītols) 

Tomēr īpašu uzmanību, ņemot vērā tā viltību, ir 
pelnījis tā sauktā multikulturālisma projekts. 
Īpašu uzdevumu ministrija sabiedrības 
integrācijas lietās ir izveidojusi komisiju ar 
uzdevumu izstrādāt "Sabiedrības integrācijas 
pamatnostādnes 2008. – 2018.". Samērā skopā 
informācija, kas par komisijas ieteikumiem 
parādījusies presē, rada nopietnas bažas. Īsos 
vārdos – ieteikums ir pārvērst latvisku Latviju 
par multikulturālu Latviju. Nemānot sevi, zinām, 
ka patiesībā runa ir par divkultūru Latviju, kurā 
krievu kultūra pamazām un neatlaidīgi tiks 
arvien vairāk uzspiesta Latvijā. 
Multikulturālisms nebūs ne igauņu, ne 
lietuviešu, poļu vai zviedru kultūras ievešana. 
Krievija ar visiem iespējamiem līdzekļiem cīnās 
par savas impērijas atjaunošanu. Patiesībā 
multikulturālisms būs rusifikācijas atgriešanās, 
paslēpjot to zem nevainīga un modē nākuša 
vārdiņa. Ziņas par jauno projektu presē ir 
norimušas, bet tās atkal uzpeldēs mazliet 
pamainītā, mazliet labāk nomaskētā, varbūt citā 
"iesaiņojumā". 

Par valodu un 
multikulturālismu 
Autors: Vilis Vītols 
Publicēšanas datums: 
Pirmdiena, 2008. gada 
16. jūnijs. 
Rubrika: NUMURA 
TĒMA (3. lpp.) 
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2. Multikulturālisms kā draudi: 
 
Avots Citāts Raksts 
Žurnālists 
(Ināra Mūrniece) 
 
 
 
 
 
 
Eksperts 
(Valsts valodas centra 
vadītāja Dzintra Hirša) 

 
 

Tomēr pēdējā laikā pret multikulturālismu 
vērstā kritika izskan arvien skaļāk un 
pārliecinošāk. ASV, Kanādā, Austrālijā un 
citur izskan balsis, ka multikulturālisms grauj 
nacionālo vienotību, traucē sabiedrības 
integrācijai un asimilācijai un neizbēgami 
sadrumstalo sabiedrību pēc nacionālā principa. 
 
 
Multikulturālisms, manuprāt, ir tolerances un 
cilvēktiesību pārspīlējums, kas faktiski 
izdevīgs tikai lielajam biznesam, jo tad tam 
nebūtu jārēķinās ar atšķirīgo, piemēram, ar 
valsts valodas un nacionālas kultūras 
pastāvēšanu nomainot pret 
"multikulturālismu", liecina par vēlmi 
deformēt valsts vēsturi, atsakoties no 
okupācijas fakta atzīšanas un latviešu valodas 
kā valsts valodas – nacionālas valsts 
valstiskuma nesējas un simbola 

Latvijā projektē 
Bābeles torni 
Autors: Ināra Mūrniece 
Publicēšanas datums: 
Otrdiena, 2008. gada 19. 
februāris. 
Rubrika: Izpēte (5. lpp.) 
 

Politiķis 
(Helēna Demakova) 
 
 
Žurnālists 
(I.Mūrniece/V.Krustiņš) 
 
 
 
 
 
 
Politiķis 
(Helēna Demakova) 

Multikulturālisma atzīšana ir Latvijas 
okupācijas fakta noliegums. 
 
 
"Multikulturālistu" darbība šodien galvenokārt 
atspoguļojas krievu presē. Tur jau pirms 
Saeimas vēlēšanām viens no galvenajiem 
lozungiem bija, ka Gaismas pili nevajagot celt. 
Un šāda aģitācija turpinās. Praktiskā izpausmē 
tā ir latviešu kultūras nolikšana "pie malas". 
Bet attieksme pret krievu kultūras centru 
celšanu – pavisam citāda. 
 
 
Kaitīgas idejas Latvijā nevajag ievazāt! Man ir 
jautājums, vai šodien studentiem, teiksim, 
politoloģijas studijās, pasniedzēji stāsta, ka 
multikulturālisms ir pilnīgs pretmets 
nacionālai idejai? Latvijas sabiedrība ir brīva 
un iecietīga, pie mums katrs, kas vēlas, var 
kļūt par latvieti un mēs kā latvieti viņu 
pieņemam. Mans draugs Bertolts Fliks, kurš ir 
pa pusei vācietis, pa pusei soms, "Air Baltic" 
prezidents ļoti labā līmenī ir apguvis latviešu 
valodu. Uz latviešu valodas pamata viņš ir 
integrējies mūsu sabiedrībā, un es viņu 
uzskatu par latvieti.  

Demakova par 
multikulturālisma ēnas 
pusēm 
Autors: Ināra Mūrniece, 
Voldemārs Krustiņš, 
"Latvijas Avīzes" 
žurnālisti, HELĒNA 
DEMAKOVA, kultūras 
ministre 
Publicēšanas datums: 
Otrdiena, 2008. gada 26. 
februāris. 
Rubrika: Redakcijas 
viesis (5. lpp.) 
 

Žurnālists 
(V.Krustiņš/E.Līcītis) 
 
 
 
 
Cits 
(Andris Šķēle) 

 

Šķēles kungs, tad jau mēs tādus dokumentus 
un koncepcijas par integrāciju uz 
multikulturālisma bāzes, kā liek priekšā 
Kastēna kga sekretariāts, valdībā nemaz 
nevaram pieņemt un apspriest.  
 
 
Jā, nedrīkstam. Kad minēju, ka politiķi šobrīd 
atdevuši varu prom, nenosaucu klāt vēl vienus 
varas "pārņēmējus" – ierēdniecības aparātu. 
Tas ir gatavs saražot un atražot nezin ko. Nu 
jau diezgan daudzi ierēdņi ir pamācījušies arī 
ārpus Latvijas, kur viegli uzsūkt 

Tikai nogurušajiem 
vara krīt no rokām 
Autors: ANDRIS 
ŠĶĒLE, Tautas partijas 
dibinātājs, bijušais 
Ministru prezidents, 
Voldemārs Krustiņš, 
Egils Līcītis, žurnālisti 
Publicēšanas datums: 
Otrdiena, 2008. gada 25. 
marts. 
Rubrika: Redakcijas 
viesis (3. lpp.) 
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multikulturālisma idejas un tad mēģināt tās kā 
karodziņus saspraust vietējo likumu un 
normatīvo aktu līmenī.  

Politiķis 
(Kārlis Šadurskis) 

Mana tēze, ka "multikulturālisms" ir 
vispār bezkultūras vide. Bet "Saskaņas" 
uzstādījumi, protams, ir viņiem atbilstoši. 
Lai gan daudz ko saskaņieši saka caur 
puķēm, ar krievu valodas lomas 
palielināšanu tie visnotaļ cenšas 
iespraukties, kur tik var.  
 
 

Šadurskis: 
latviskumam grūti laiki 
Autors: KĀRLIS 
ŠADURSKIS, bijušais 
izglītības ministrs, 
Voldemārs Krustiņš, 
Egils Līcītis, žurnālisti 
Publicēšanas datums: 
Piektdiena, 2008. gada 4. 
aprīlis. 
Rubrika: Redakcijas 
viesis (5. lpp.) 

Sabiedrības pārstāvis 
(Vilis Vītols) 

Visā Eiropas Savienībā cilvēki sāk pamazām 
atjēgties un saprast, kā multikulturālisma 
aizsegā naidīgas ieceļotāju grupas grauj visas 
Eiropas un atsevišķu nacionālo valstu kultūru, 
tradīcijas, tikumus un pat drošību. Eiropai 
vajadzēs rīkoties, lai apturētu šos draudus, un 
liekas, ka sabiedrības vairākuma noskaņojums 
iet šajā virzienā. Latvijā šādu graujošu darbību 
veic Krievijas imperiālisma ideoloģijas 
aizstāvji. 

Par valodu un 
multikulturālismu 
Autors: Vilis Vītols 
Publicēšanas datums: 
Pirmdiena, 2008. gada 
16. jūnijs. 
Rubrika: NUMURA 
TĒMA (3. lpp.) 
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3. Izslēdzoša nācijas definīcija diskusijas par multikulturālismu kontekstā: 
 
Raksts Citāts Raksts 
Komentētājs ar segvārdu 
Pilsonis (komentārs rakstam 
“Latvijā projektē Bābeles 
torni”) 

Latvija ir kristīga valsts un latviska 
(lībiešu) zeme. Pārējie šeit ir tikai 
ciemiņi. Gadu skaitam nav nekādas 
nozīmes (700 gadu vai tikai 50). Tas ir 
jāpieņem kā esošs un ir negrozāms. 
Neapmierinātie varēja un var braukt uz 
savu senču zemēm. 
 

Lai nezeļ idejas kā 
latvāņi 
Autors: Dace Kokareviča 
Publicēšanas datums: 
Trešdiena, 2008. gada 
20. februāris. 
Rubrika: Lasītāju balsis 
(23. lpp.) 

Žurnālists  
(E.Līcitis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Latvieši tā iekārtoti, ka sprūk prom un 
met krustus, kā no lietuvēna vairoties, 
tiklīdz valodā sastopas ar vārdu 
svešķermeni. Multikulturālisms latvieša 
ausij skan tikpat atbaidoši kā savulaik 
uzbāztie, caur internacionālisma prizmu 
parupji tēstie "Latbithim", 
"Promstroitrans" vai "Zapriba". 
Iesīkstējušā manierībā viensētnieki 
latvieši, kaut ko tādu dzirdot, sabož 
spalvu un, pat ne vella nesaprotot, 
instinktīvi jūt, ka nosauktais par 
"Latbithimu" vai multikulturālismu ir 
kas svešs un nepieņemams, kaitīgs un 
pat indīgs. Tā kā tur miroņgalva 
sakrustotiem kauliem pāri būtu 
uzzīmēta: sargies, mūc! 
[..] 
Tomēr Latviju vienmēr pārstaigājuši un 
pat apmetušies te uz dzīvi tādi spēki, kas 
svešo, nepieņemamo, kaitīgo un indīgo 
par varas makti vēlējušies "tiem auniem 
latviešiem" kā maisu uzmaukt galvā – 
pat uz nolaistu asiņu rēķina vai 
izstrādājot "multikulturālisma" 
ieviešanas programmas par Latvijas 
nodokļu maksātāju naudu. 
Kas šie rakstītāji paši? Nu, protams, 
krievu apspiešanas, beztiesiskuma 
propagandētāji un allaž pa rokai esošie 
kosmopolītisma sekmētāji. 

Indīgā ZAPRIBA 
Autors: Egils Līcītis 
Publicēšanas datums: 
Ceturtdiena, 2008. gada 
28. februāris. 
Rubrika: Komentāri, 
viedokļi (3. lpp.) 

 

Politiķis  
(Helēna Demakova) 
 
 
 
 

Ja imigrantu kultūrām tiek piešķirtas 
tikpat lielas tiesības kā pamatnācijas 
kultūrai, tad valsts ideoloģijā tas nozīmē 
okupācijas fakta noliegšanu.  
[..] 
Bet, kā jau teicu, vēlme būvēt krievu 
kultūras centrus pastāv. Ir bažas, ka, 
mainoties politiskajam spektram, kādā 
brīdī to var arī īstenot. Redzot, cik 
uzstājīgi tā tiek pausta, uz jūsu uzdoto 
jautājumu "Vai latvieši pirmie uzbūvēs 
Gaismas pili vai krievi uzcels savu 
kultūras centru?" diemžēl jāsaka – viņi 
var uzbūvēt pirmie... 

Demakova par 
multikulturālisma ēnas 
pusēm 
Autors: Ināra Mūrniece, 
Voldemārs Krustiņš, 
"Latvijas Avīzes" 
žurnālisti, HELĒNA 
DEMAKOVA, kultūras 
ministre 
Publicēšanas datums: 
Otrdiena, 2008. gada 26. 
februāris. 
Rubrika: Redakcijas 
viesis (5. lpp.) 

Žurnālists  
(Voldemārs Krustiņš, Egils 
Līcītis) 
 
 
 
 

Jā, jūs esat brīdinājis mūsu lasītājus. 
Daudzi politiķi izvairās no 
pārkrievošanas pieminēšanas, bet, 
piemēram, "Saskaņas centra" partija 
labprāt par to runā, skubina uz 
"multikulturālismu".  
 

Tikai nogurušajiem 
vara krīt no rokām 
Autors: ANDRIS 
ŠĶĒLE, Tautas partijas 
dibinātājs, bijušais 
Ministru prezidents, 
Voldemārs Krustiņš, 
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Cits 
(Andris Šķēle) 

Es domāju, ka šī partija aiz 
multikulturālisma slēpj savu interesi 
krievvalodīgo vēlētāju daļas 
aizstāvēšanā. Jautājums, vai iespējams 
jelkādā veidā ar viņiem organizēt 
attiecības, lai piespiestu kaut ko mainīt 
šajās lietās? Ja saskaņiešus atstās vispār 
"nepieskatītus", tad nekāda 
krievvalodīgo iekļaušana Latvijas 
kultūrā, domāju, nenotiks. Latviešiem 
turpretī situācija tikai pasliktināsies, jo 
krievvalodīgie turpinās dzīvot savā vaļā, 
neapgūstot latviešu valodu, nezinot 
vēsturi, neizprotot mūsu kultūru. 

Egils Līcītis, žurnālisti 
Publicēšanas datums: 
Otrdiena, 2008. gada 25. 
marts. 
Rubrika: Redakcijas 
viesis (3. lpp.) 

 

Politiķis 
(Kārlis Šadurskis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žurnālists 
(Voldemārs Krustiņš, Egils 
Līcītis) 

Multikulturālisms, manuprāt, ir 
nejēdzība. Varbūt atsevišķos gadījumos 
cilvēks uzaug divu kultūru vecāku 
ģimenē, bet principā dzimtā kultūra ir tā, 
kas mūs veido. Ja latviešu izglītības 
sistēmai ir jābūt multilingvālai un 
katram latvietim būtu labi zināt vismaz 
divas Eiropas svešvalodas, tad pamatos 
šai sistēmai jābalstās tikai un vienīgi uz 
latviešu kultūru un latvisko garu. 
 
Multikulturālismu, kā mums to pašreiz 
pasniedz, daži latviešu cilvēki naivi 
saprot labākajā nozīmē – kā kultūru 
buķeti, cik jauki ar to iepazīties un 
apgūt. Tie, kas šo lietu sevišķi enerģiski 
dzen cauri, par to gan nemaz tā nedomā, 
viņu mērķiem ir pavisam skaidra 
politiska odere. Mēs, latvieši, piedodiet, 
esam multikulturālisti kopš seniem 
laikiem. Es teiktu, kas lasījuši 
"Mērnieku laikus", piekritīs, ka pirmie 
lielie multikulturālisti bija Švauksts, 
Drekberģis un pat, iespējams, Pietuka 
Krustiņš. Vai tad švaukstisms, 
drekberģisms nedzīvo līdz šai dienai? 

Šadurskis: 
latviskumam grūti laiki 
Autors: KĀRLIS 
ŠADURSKIS, bijušais 
izglītības ministrs, 
Voldemārs Krustiņš, 
Egils Līcītis, žurnālisti 
Publicēšanas datums: 
Piektdiena, 2008. gada 4. 
aprīlis. 
Rubrika: Redakcijas 
viesis (5. lpp.) 

 

Lasītājs 
 

Kad mūsu politiķi atbrīvosies no 
multikulturālisma un sāks cienīt savu 
tautu, Latvijas vēsturi? Tā ir netaisnība, 
Latvijas politiķi nav savas valsts 
patrioti, 
 

Politiķi nav savas valsts 
patrioti 
Autors: ULDIS 
GRAUDIŅŠ 
Publicēšanas datums: 
Pirmdiena, 2008. gada 
14. aprīlis. 
Rubrika: Lasītāju balsis 
(24. lpp.) 

Sabiedrības pārstāvis 
(Vilis Vītols) 
 
 
 
 

Mums godprātīgajiem sveštautiešiem ir 
jāpasniedz roka – nāc pie mums, kļūsti 
mūsējais Ja tu dzīvo šajā valstī un baudi 
tās labumus, nemēģini mums uzspiest 
svešu valodu vai svešu kultūru. 
[..] 
Esmu pārliecināts, ka šeit paustais ir 
latviešu tautas vairākuma nostāja 
neatkarīgi no piederības kādai politiskai 
partijai. Šis multikulturālisma drauds ir 
mūsu tautas kopīga problēma, viens no 
Trojas zirgiem, ko mēģina iemānīt 
mūsu valstī. Mūsu valodai, gadu 
tūkstošos glabātai, varbūt tieši šobrīd 

Par valodu un 
multikulturālismu 
Autors: Vilis Vītols 
Publicēšanas datums: 
Pirmdiena, 2008. gada 
16. jūnijs. 
Rubrika: NUMURA 
TĒMA (3. lpp.) 
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draud vislielākās briesmas. Arvien jauni 
uzbrukumi tai droši vien vēl tiks 
izdomāti. Bet ir cerība. Arvien vairāk 
latviešu sāk izprast un nostāties pret 
notiekošo. Arī es. 

Politiķis  
(Mareks Segliņš) 

Es reizēm brīnos, vai tie cilvēki, kuri 
mēdz runāt par "multikulturālas" 
sabiedrības veidošanu Latvijā, vispār 
apjēdz, ko viņi saka. Valstī, kur esam 
1,3 miljoni, – mums vēl tikai vajag 
"multikulturālēties". Tad mēs ātri 
beigsim un, kā saka Godmaņa kungs, 
būsim iekšā ar visu dziesmu grāmatu. 
Pat lielvalstīs ļoti uzmanīgi pārskata 
šādus "eksperimentus", bet Latvijai 100 
000 migrantu ierašanās jau būtu 
nepanesama problēma. Šīs "liberālās" 
runas par multikulturālisma noderīgumu 
ir noziedzīgas pret visu latvisko un 
nacionālo.  

Segliņš nāks, bet ar 
savu redzējumu 
Autors: Egils Līcītis 
Publicēšanas datums: 
Ceturtdiena, 2008. gada 
21. augusts. 
Rubrika: Redakcijas 
viesis (5. lpp.) 
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Pielikums Nr. 2 
 
Tendenciozu virsrakstu piemēri – laikraksts “Vesti Sevodņa” 
 
Nr. Datums Virsraksts 
1 09.01. Каждый день говорите колонистам: «Уезжайте в Россию!» 
2 15.01. На свалку только с латышским! 
3 18.01. Негражданин хуже преступника 
4 07.03. Негражданам и собакам вход воспрещён 
5 17.03. Может, вам и русские фамилии мешают? 
6 03.04. Русский забыть, а школы – закрыть! 
7 09.04. Языковой террор 
8 10.04. Власть против русских 
9 23.04. Репрессированные возбуждены 
10 16.05. Будем давить языком! 
11 21.05. Как укротить языковедов 
12 29.05. Геи важнее? 
13 30.05. Подайте троллейбус для госязыка 
14 18.06. В школах – только на латышском! 
15 01.07. Языковая мутация 
16 17.07. Давили и давить будем! 
17 28.08. Вон отсюда! 
18 29.09. «Пятая колонна растопчет Латвию» 
19 06.10. Борьба с русскими школами 
20 20.10. «Неграм» въезд запрещён 
21 21.10. Только латышские школы! 
22 19.11. Освободиться от колонистов и сионистов 
 
 

 


