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Latvijas čigāns kā interneta komunikācijas su(o)bjekts, Ventspils, 2011 

 Interneta komunikācija ir arī interpersonālā komunikācija starp indivīdiem. Tās forma un saturs atspoguļo indivīdu personiskās 

iezīmes (raksturlielumus). Vēl jo vairāk – interneta vidē var objektīvāk uzzināt viedokli. Tā ir līdzīga anonīmai pieejai. Var izteikties 

plašāk un vaļsirdīgāk. 
  

Katrs viedoklis (komentārs) pauž reāla (fiziski eksistējoša) cilvēka emocionālo noskaņu, priekšstatus dotajā laika periodā, 

aizspriedumainu vai bezaizspriedumainu noskaņu. 

Interneta vides integratīvā izpēte Latvijā iezīmē šādu ainu: Latvijas interneta lietotāju vidū 33% ir komunikatori, kam vienkārši 

patīk sarunāties un izteikt sevi, biežāk sastopami latvieši, iedzīvotāji vecumā no 20 līdz 29 gadiem, studenti. Aktīvo interneta 

lietotāju vidū Latvijā 2008. gadā 91% bija jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem. 75% interneta vides lietotāju ir augstākā vai 

nepabeigta augstākā izglītība. 
  

Kādā portālā bija minēts skaidrojums: interneta speciālisti konstatējuši, ka patlaban vairāk tiek aizstāvētas likumpārkāpēju tiesības 

pārkāpt, nevis to cilvēku tiesības, kas vēlas veidot humānu interneta vidi. Populāra interneta vide Latvijā ir tviteris. Lietotāju Top 

2009. gadā liecina, ka to vairāk izmanto vīrieši (75%) un vecuma robeža vairumā gadījumu ir 22–30 gadi (65%). Interneta piesaiste 

Latvijas mediju tirgus daļā ir tikai 11% un atrodas 4. vietā – pēc TV, radio, laikrakstiem. 
  

Nevar nepamanīt visjaunāko viedokli: «Vajag vienot tautas sabiedrībā un nevis dalīt pēc tautības un nacionālās piederības... 

sabiedrības saliedēšana.» (no Latvijas Valsts prezidenta A. Bērziņa uzrunas.) Šis uzstādījums apsteidz pašu sabiedrības briedumu un 

jau prezidentūras sākumā izvirza pašmērķi – mazināt aizspriedumainību un veicināt efektīvāku integritāti sociālajā, psiholoģiskajā 

un kultūras ziņā. 
  

Veicu pilotpētījumu (izmēģinājuma pētījumu), balstoties uz 2008.–2011. gadā interneta vidē publicētajiem komentāriem. 
  

Pamatojoties uz izmantotajiem Latvijas pētījumu un veiktā pilotpētījuma rezultātiem, var secināt loģiskas un savstarpēji saistītas 

likumsakarības, kas nepārprotami vistiešāk vedina domāt un izprast notiekošo starp interneta vidi un reālo sociālo vidi Latvijā. 

 Interneta vides satura idejas, transformējoties (pārveidojoties) par fizisku realitāti, var kvalificēt kā iespējamu draudu čigāniem. 

 Interneta vide ir efektīvs perēklis, kurā pulcēties, sakāpināt emocijas un attīstīt līdzīgus uzskatus. 

 Interneta vidē var veiksmīgi neformāli kooperēties un veidot mikrogrupas, subkultūras, interešu kopas. 

 Stingra interneta vides kontrole, interneta ētikas ievērošana, komentētāja sodīšana ļaus sociāli veselīgi vairot starppersonu, 

interpersonālo komunikāciju. 
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