
Neviens nav vainīgs, 

un mēs visi esam vainīgi 

Kas tas ir? 

Dezinformācija, latviski tas ir meli. Diemžēl ir 

naivuļi, kuri uz tiem uzķeras. Nelieši to izmanto. 

Daudz sūdīgāk ir ja visa informācija ir vieni vienīgi 

meli. Tā tas ir ar dzeršanu. Bērniem nedot, bērniem 

tas ir aizliegts. Pieaugušajiem - neatņemama, lolota, 

cienīga un svinīga nodarbe. Kā dzīvot bērniem, 

sagaidīt tos 18? Visi zinām, ka gaidīt ir grūti, 

bērniem 10x grūtāk. Ar pieaugušo svinīgajām 

dzeršanām bērni ir iedzīti stūrī. Bērni nav muļķi. Ja 

informatīvajā telpā būtu sastopama arī patiesa 

informācija par dzeršanu kā personas un tautas 

degradējošu praksi, tas bērniem būtu daudz 

saprotamāk un rastos iespēja nesapņot par savu 

iznīcību.* 
 

*Pārpublicēts komentārs no TVNET rakstam 

„Ierēdnis: „Ar dezinformāciju jācīnās nevis ar 

aizliegumiem, bet ar medijpratības veicināšanu.“ 
 

Komentāra autors ir uztvēris, ka attiecībā par alkohola lietošanu plašsaziņas līdzekļu pratība nebūs līdzeklis 

pret maldiem. Paldies viņam par šo domu! 

Ir doma, ir iespēja to apsvērt. Bet, vai vajag? Ar pieļaujamu kļūdu varam teikt, ka par alkoholu zina visi un 

visu. Dzīvē ir daudz citu risināmu problēmu. Bērniem gan nebūtu jādzer. Tāpēc jāpasargā no sliktiem 

draugiem. Galu galā ir speciālisti, ārsti, jā, un vispār skolai jānodarbojas ar bērnu mācīšanu un audzināšanu. 

Statistikā, ārstu, pedagogu un jau daudzu vecāku praksē aizvien vairāk nonāk bērni ― alkoholiķi 

(ierēdnieciski: ir augsts alkoholu kaitējoši pārmērīgi lietojošo bērnu skaits). 

Ir sasniegts augsts zināšanu potenciāls filozofijā, psiholoģijā, psihiatrijā, psihoterapijā, narkoloģijā. Un ir 

pieminētie bērni un daudz drošu pretendentu uz šo necilo statusu. Milzīga nesaderība! 

Jebkuram procesam ir savi cēloņi, priekšnoteikumi, pirmsākumi, sākums, attīstība un iznākums. Iznākums nu 

jau ir kļuvis taustāms un zināms. Tad saņemsimies, bruņosimies ar pacietību, liksim visu zināmo kopā, 

meklēsim likumsakarības, un kā īstiem ārstiem pienākas bez nevajadzīgas kautrēšanās (un apvainošanās) 

aplūkosim arī visintīmākās detaļas! 

Gadās, laikam ejot atklājas, ka iepriekš gūtās atziņas ir nepilnīgas vai pat nepatiesas. Vai varam droši balstīties 

uz visām līdz šim pieņemtajām atziņām, īpaši, ja meklējam nesaderību cēloni? 

Ar matemātiku būs drošāk. Tad ar to arī piedāvāju sākt. Risināt uzdevumu no otra gala. Bezkaislīgi, kā jau 

matemātikā. 

Bērni ― alkoholiķi, vai mums tādus vajag, vai viņiem pašiem to vajag?  Balsojam: JĀ   NĒ 

Vai šie bērni ― alkoholiķi paši ir izdomājuši sākt dzert?  Balsojam: 

a) Viņi ir piedzimuši ar dzeršanas instinktu, gluži kā elpot 

b) Bija tik erudēti, ka paši izdomāja to lietot pārtikai 

c) Kaut kur slepus nolūrēja 

d) Citi varianti 



Tā kā nav drošu ziņu par daudziem a) varianta gadījumiem, to atmetam, vismaz kā galveno versiju. Atmetam 

arī variantu b), jo vunderkinds nenodarbotos ar visur esošā izgudrošanu. Paliek loģiska atbilde ― nolūrēja. 

Atbildi d) varēsim aplūkot atsevišķi, ja būs tāda nepieciešamība un ja tā būs konkretizēta. 

Ignorējot briesmu stāstus par alkohola (arī citu narkotiku) lietošanu agrīnā vecumā, daudzi bērni ― alkoholiķi, 

līdzīgi arī drusciņ un mēreni dzerošie ar laiku kļūst pieauguši un atražo populāciju. Ir standarts un paraugs 

saviem bērniem. Gluži kā viņiem pašiem standarts un paraugs savulaik ir bijuši viņu vecāki. (GREDZENS)  

Tā kā šodien alkohola lietošanas klātbūtne ģimenē un sabiedrībā kopumā ir drīzāk norma nekā izņēmums, tad 

tas nav nekas cits kā kultūra. Atbalstāma, skaista, noteikti nepieciešama, derīga un saudzējama nodarbe. (Esat 

dzirdējuši ― dzeru, jo man nav ko darīt!) 

 Ar dziļām saknēm tautas tradīcijās. Kurš gan uzdrošināsies būt pret to, mūsu tautas dārgmantu? Fuj! No 

tādiem pa gabalu! Paliek viens vienīgs jautājums par mēru. Kā blakusprodukts arī spriedelējumi, kura dzira 

būtu optimālāka. 

Atcerēsimies spārnoto teicienu: Vispirms ir jānoskaidro, vai mēs darām labas lietas un tikai pēc tam, vai tās 

darām labi! Līdzās tam arī: katram nelaimes mākonītim noteikti ir zelta maliņa. Nu, tad liksim to lietā! 

Lai cik drūmi tas arī nebūtu, nesavtīgi mācām bērnus nedzert*, aizliedzam to darīt, pašiem pieturoties pie visai 

abstraktā mēra ― beigu galā traģēdiju, nelaimju un noziegumu jūra vienalga tiek sastrādāta alkohola reibumā. 

Pieņemot, ka mēs (es), nekad nebūsim nevienā no šīs melnās statistikas ailēm, atbildēsim ― vai mums to 

vajag, vai man to vajag (tas ir par traģēdiju, nelaimju un noziegumu jūru)?  Balsosim:  

 Man tas vienalga, tās ir svešas ciešanas, un cietēji paši ir vainīgi 

vai 

 Es atbildu skaidri, stingri un nepārprotami ― es nevēlos, lai cilvēki ciestu (kaut vai kā egoists, jo 

saprotu, ka tas var skart arī mani, pat smagi (dzērājšoferīši un Co))! 

Tad visi, kuriem „svešas“ traģēdijas un nelaimes arī ir potenciāla un reāli iespējama nelaime pašiem, 

turpināsim domāt kopā! Kāpēc tā notiek? 

Īss kopsavilkums no šīm sākuma pārdomām. 

o Cilvēks nepiedzimst ar nepieciešamību lietot alkoholu. 

o Par alkoholiķiem cilvēki un bērni kļūst vienīgi alkoholu iekšķīgi lietojot. 

o Cilvēks par alkohola lietotāju kļūst, nu jau neizbēgami, kultūrvides iespaidā. 

o Ar alkoholu saistīto nelaimju mākoņa zelta maliņa ir šo nelaimju biežums un smagums, kurš jau ir 

sasniedzis arī pusaudžus un pat bērnus, ir pamats tam, lai pārvērtētu visu zināmo. 

o Pārbaudīsim pirms darām, vai darām labas lietas, tikai pēc tam, kā tās būtu labāk darāmas. 

Sāksim ar pēdējo! Ja tas ir alkohols, patiesība par to būtu meklējama farmakoloģijas mācību grāmatās. Un tā 

ir:  

alkohols ir tipiska narkotiska viela, kas galvenokārt iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu. 

Šādu tekstu esmu lasījis 1942. gada farmakoloģijas izdevumā, arī vēlākajos un pat mūsu tūkstošgades 

izdevumus ieskaitot. Īsi, skaidri un viennozīmīgi. 

Lasītājam cietais rieksts: Pasaules veselības organizācija šādu formulējumu savos dokumentos iekļāva … ? 

… ? ― 1975. gadā! 

Vienmēr atcerēsimies ― alkohola iedarbība uz cilvēka organismu nav atkarīga no sabiedrībā pieņemtajām 

juridiskajām normām! Skaidrāk ― ja mūsu valstī alkohola tirdzniecība un lietošana pieaugušajiem nav 

aizliegta, tas nebūt nenozīmē, ka šī narkotiskā viela būtu mazāk bīstama par citām. 

 



No neapstrīdamās alkohola iedarbes uz cilvēka organismu definīcijas ir secināms, ka tā lietošanas sekas ir 

izmaiņas centrālās nervu sistēmas darbībā un alkohola atkarības veidošanās. Ļoti nopietns, draudus brīdinošs 

secinājums. Paradoksāli ― tas nestrādā. Pagaidām praksē attiecināms vienīgi uz bērniem un pusaudžiem. 

Mans skaidrojums. Tautai šī atziņa nav sasniedzama ar plašsaziņas līdzekļu pratību. Cik vien var, to nepiemin. 

Ja piemin, tad papildina ar pretējo, samudžina ar puspatiesībām un meliem. Līdzās neapstrīdamai patiesībai 

tiek sētas šaubas. Tā, Indulis Purviņš, „Praktiskā farmakoloģija“, ceturtais pārstrādātais un papildinātais 

izdevums, 2011. Autoriem nav bijis slinkums, aprakstot medikamentu pielietošanu ārstēšanā, ievietot kādā 

lekcijā profesora pausto, ka kādā tur gadījumā lietojami konkrēti medikamenti ar piebildi, ka profesors pats 

šādos gadījumos labāk izvēlas groku. Dogma: profesors ― tas vēl nav Dievs! 

Sarunās par alkohola atkarību oponenti naski nonivelē alkohola atkarības nozīmi un nopietnību, norādot uz 

veselu leģionu citu atkarību. Jo bieži piemin atkarību no pārtikas produktiem. Lai vienmēr atceramies, ka 

pārtika cilvēkam ir nepieciešama dzīvības uzturēšanai un ar pārtikas patērēšanu mums ir lielas iespējas variēt! 

Pat tā, ka ar to var tikt nodarīts kaitējums organismam. Tāpēc par pārtikas patērēšanu noteikti ir vēlams 

ieklausīties speciālistu norādījumos. Savukārt alkohols kā šķira cilvēka organismam nav ne tikai 

nepieciešams, bet vienīgi kaitē. Tāpēc atziņas par pārtikas lietošanu nav mehāniski pārceļamas uz 

alkohola patēriņu un otrādi. 

Pāri visam pieminētajam par mūsu grūtībām uztvert alkoholu par īstu un bīstamu narkotisku vielu ir mūsu 

kultūra to lietot, cildināt un priecāties par to. 

*Fragmenti no padomu pūralādes pusaudžu vecākiem.** 

KĀDU INFORMĀCIJU IETVERT SARUNĀ? 

3) „mītu un dažādu pieņēmumu atspēkojumu, piemēram, norādot, ka pretēji vēlamajam efektam – 

pacilātībai, alkohols kā depresantu grupas atkarību izraisoša viela, rada skumjas, dusmas; tāpat, ja pusaudzis 

izsaka apgalvojumu, ka alkoholu lieto visi, lūdz, lai tas tiek pierādīts;“ 

Kā Jūs vērtētu šo padomu pusaudžu vecākiem? Pirmā reakcija visnotaļ pozitīva. Bet kas ir vecāki? Vai 

visiem pusaudžiem vecāki ir SKPC speciālisti? Tiek dots padoms kliedēt mītus vecākiem, kuri paši ir mītu 

varā (ir mītu varā ― pagaidām pieņēmums, pārdomām). Autors sniedz vienu mīta piemēru. Kāda tam ir 

jēga konkrētajā situācijā? Vai tas ir kāds mīts, sens un miglā tīts? Vai drīzāk tā nav visikdienišķākā parādība, 

kuru ir iespēja vērot ikvienam cik tik uziet? Es to saucu par dzeroša cilvēka prāta aklumu. Par alkohola 

iedarbības uz cilvēku specifiku radīt cilvēkā ilūziju pretēju realitātei un tai ticēt. Tā mēs dzīvojam 

šādos maldos ar lepni paceltu galvu! Nezinādami par šo fenomenu. Jautājums: vai tie, kuri sava amata un 

izglītības sakarā to zina, to arī saprot? 

Pasapņosim par tiem, kuri apgalvotu, ka arī saprot. Kā viņiem klātos ar dzeršanu? 

.. ja pusaudzis izsaka apgalvojumu, ka alkoholu lieto visi, lūdz, lai tas tiek pierādīts; Pusaudzis šeit ir izteicis 

pēc būtības pareizu apgalvojumu. Kāpēc pusaudzim tas būtu jāpierāda? Drīzāk vecākiem būtu jānorāda uz 

pozitīviem piemēriem, ja tie nedzeršanu uzskata par pozitīvu. Visdrīzāk vecāki paši dzer. Kas mainīsies, ja 

kopīgi atradīs kādu cilvēku, kurš nedzer. Uz katru nedzerošo var viegli piesaukt trīs simtus dzerošo. Turklāt 

nedzerošajam ir viegli piekārt visai neglaimojošu izkārtni. Mūža garumā ne reizi neesmu dzirdējis dzerošu 

cilvēku atzinīgus vārdus par cita cilvēka pilnīgu atturību. 

Palīdzībai pārdomām vēl viens citātiņš no tā paša izdevuma. 

KĀ VĒL VAR MAZINĀT RISKANTAS UZVEDĪBAS RISKU PUSAUDZIM? 

5) „Esi piemērs – lieto alkoholu mērenās devās,“..  ! ! (Šeit formatējums Bold kā orģināltekstā.) 

Pagaidām nekomentēšu. Būsim saudzīgi! To ir rakstījuši mediķi nevis izglītības darbinieki. 

Tas iesākumam. Turpinājumā analizēsim šo un arī citu alkohola īpašību ietekmi uz cilvēku! 

** Pusaudzis alkohols ● smēķēšana, Izdevējs: Veselības ministrija 2020., Sagatavojis SPKC, ziņu par 

autoru nav. https://www.spkc.gov.lv/sites/spkc/files/content/vecakiem_atkaribas_148x210.pdf 

 

Ēriks Eglītis, Valmierā,    eriks_eglitis@inbox.lv 
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