
Labdien! 

Vēlos iesniegt sūdzību par Latvijas radio 1 “Dokumentārijs” podkāsta “Miers ar tevi” cikla 

vizuālo noformējumu: https://lr1.lsm.lv/lv/lr1/raidijumi/dokumentarijs   

Sūdzība par Anitu Braunu un Daci Krejeri kā “Dokumentārijs” raidījuma “Miers ar tevi” cikla 

(tai skaitā vizuālās identitātes) līdzautorēm. 

 

Par LŽA 1.2, 1.3, 2.3 Ētikas kodeksa punktiem:  

1.2. Žurnālistu pienākums ir aizstāvēt vārda un preses brīvību. Žurnālisti nepakļaujas nekādai 

ietekmei, kas ierobežo brīvu informācijas plūsmu vai traucē atklātas debates par jebkuru 

sabiedrībai nozīmīgu jautājumu. 

1.3. Žurnālistu pienākums ir gādāt, lai sabiedrība saņem pilnu informāciju par procesiem un 

notikumiem. Žurnālisti ir par daudzpusīgu viedokļu apmaiņu, analītisku un kritisku nostāju pret 

politisko, ekonomisko un tiesu varu, aizstāvot sabiedrības un indivīda tiesības. 

2.3. Žurnālists gādā par viedokļu daudzveidību, pat ja šie viedokļi šķiet pašam nepieņemami. 

 

Pamatojums 

“Dokumentārijs” podkāsta “Miers ar tevi” cikla vizuālā noformējuma bilde pati par sevi ir 

traucēklis, lai notiktu atklāta debate vai daudzpusīgu viedokļu apmaiņa. Ar šo bildi kā tēmas 

ilustrāciju jau pašā sākumā tiek 1) aizskartas vienas puses (katoļu un pareizticīgo Baznīcai 

piederīgo) reliģiskās jūtas; 2) žurnālisti pozicionē savu nosliekšanos par labu LGBT pusei. 

Šādā veidā aizskarot vienas nozīmīgas sabiedrības daļas reliģiskās jūtas jau pie tēmas 

prezentēšanas, šī daļa (katoļticīgie) ir spiesta aiziet no diskusijas jeb paša satura apspriešanas. 

Šī katoļticīgo daļa ir spiesta aiziet no diskusijas, jo tas ir zem ticīgā goda un pašcieņas 

iesaistīties pat hipotētiskā viedokļu apmaiņā ar sabiedrisko mediju, kas ir tikko kā noniecinājis 

vienu no katoļu svētākajiem simboliem savā tēmas prezentācijā. 

 

Reliģisko jūtu aizskaršana 

Pēc virspusējas Latvijas likumu un tiesu prakses izpētes es saprotu, ka ar šo bildi manu 

reliģisko jūtu aizskaršana nav notikusi tādā mērā, lai par to ierosinātu kriminālatbildību. Šajā 

gadījumā nav notikusi kūdīšana uz naidu, kā arī nav nodarīts būtisks kaitējums. Bildei nav arī 

izteikti zaimojošs raksturs. Taču tas nemaina faktu, ka ar šo bildi ir izrādīta necieņa visiem 

katoļiem un pareizticīgajiem, kuri vissv. Jaunavas Marijas attēlojumu tur lielā cieņā un godā, 

izturoties pret to ar lielu bijību. Kristiešiem vissv. Jaunavas Marijas simbols stāv pāri jebkādām 

ideoloģijām, tāpēc uzmetot šim simbolam jebkādas ideoloģijas karogu, tiek pazemināta un 
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pazemota tā vērtība, attiecīgi arī tiek pazemoti tie ticīgie, kas ciena un godā vissv. Jaunavas 

Marijas simbolu. 

 

Turklāt šī necieņa ir izdarīta pašmērķīgi. Tā nav atbildes reakcija uz kādu netaisnību vai 

necienīgu rīcību no Baznīcas puses. Tas nav mākslas darbs. Tā ir mērķtiecīga iešana 

konfrontācijā ar kristiešiem no katoļu un pareizticīgo konfesijas. Tā ir tīra provokācija klikšķu 

piesaistes pēc.  

 

Tēmas prezentācijā izteikta nosliekšanās uz vienu pusi 

Žurnālistu nerakstītajos un rakstītajos ētikas noteikumos viens no galvenajiem žurnālistikas 

mērķiem ir patiesības noskaidrošana un argumentētas debates un daudzpusīgu viedokļu 

apmaiņa kā ceļš uz to. Latvijas Žurnālistu Ētikas kodeksā ir rakstīts: “2.3 Žurnālists gādā par 

viedokļu daudzveidību, pat ja šie viedokļi šķiet pašam nepieņemami.”  

Un mans jautājums – kā šī viedokļu daudzveidība vai pat atvērtība uz viedokļu daudzveidību 

ir ievērota konkrētā raidījuma vizuālajā noformējumā? Es aicinu izvērtēt, vai konkrētajā 

gadījumā raidījuma tēma nav vizuāli attēlota izteikti vienpusēji. Te vēl nav runa par saturu, bet 

tikai par vizuālo noformējumu.  

Manuprāt, vizuālais noformējums atspoguļo žurnālistu noslieci par labu vienai (LGBT) 

pozīcijai, aizverot durvis cieņpilnai, visiem vienlīdzatvērtai diskusijai starp atšķirīgajiem 

viedokļu paudējiem. Ar šo noformējumu ir aizvērtas durvis diskusijai, jo diskusijas telpas 

noformējums jau sākotnēji ir ticīgā jūtas aizskarošs. Piemēram, ja mani aicinātu uz kādu 

diskusiju raidījumu, bet, ienākot telpā, es redzētu gar sienām sātanisku vai citādi manas 

reliģiskās jūtas aizskarošu noformējumu, es atteiktos šajā telpā, attiecīgi arī raidījumā 

piedalīties, jo tas ir zem manas pašcieņas. Un šajā piemērā es pieļauju, ka jūs piekritīsiet manai 

prasībai, ka diskusijas telpa un formāts ir pēc iespējas neitrālāka, lai ir vienlīdzīgi cieņpilns 

noformējums pret visiem viedokļu paudējiem.  

Aicinu izvērtēt 1) vai ar šādu tēmas ilustrāciju un radīto reliģisko jūtu aizskārumu jau sākotnēji 

nav izslēgts no diskusijas vienas konkrētas un nozīmīgas sabiedrības daļas viedoklis; 2) vai šī 

raidījuma cikla prezentācijas bilde nav izteikti nosliekusies par labu vienai (LGBT) pusei? 

Cerot uz taisnīgu un izsvērtu situācijas vērtējumu, 

Alīna Ozoliņa 

 


