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Kāpēc medijpratība ir svarīga? 

 

Kā tā padara mūsu dzīvi labāku? 

 

Kā šo prasmi, kompetenci 
attīstīt? 
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http://www.iconarchive.com/show/rounded-square-icons-by-hopstarter/Button-Info-icon.html
http://www.iconarchive.com/show/pretty-office-8-icons-by-custom-icon-design/Accept-icon.html
http://www.iconarchive.com/show/seo-services-icons-by-graphicloads/growth-statistics-icon.html


Informācijas vides pārmaiņas 
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Informācijas vides pārmaiņas II 
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• Hibrīdformas, kas atgādina 
žurnālistiku, bet piedāvātais saturs 
ir slēpta propaganda vai maskēta 
reklāma 

 

• Noticot  maldīgai informācijai, 

•  varam iekrist kādās lamatās (zaudēt 

naudu u.tml.) 

• palīdzam kādam īstenot biznesa plānus 

(klikšķu skaita vākšana) vai 

nopietnākus nolūkus, piemēram, 

ārpolitikas intereses 
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Krievija no 2006.gada cenšas ietekmēt 

Latvijas kultūras un informācijas telpu 

 „[..] Стратегическое направление этого сотрудничества - 

сохранение единого культурного и информационного 

пространства СНГ, сохранение и укрепление 

информационного присутствия России на пространстве 

СНГ и стран Балтии [..]” 
Основные направления государственной политики по развитию сферы  

культуры и массовых коммуникаций в Российской Федерации до 2015 года 

 и план действий по их реализации (2006) 

„82. Укреплению национальной безопасности в области 

культуры способствуют: [..] развитие общей 

гуманитарной и информационно-телекоммуникационной 

среды [..] в сопредельных регионах[..]” 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (2015) 
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Krievijas naratīvu ietekme un 
to multiplicēšana vietējos 

medijos 

 Latvija – neizdevusies valsts, tā ir Rietumu 
marionete cīņā pret Krieviju 

 Nacisma, fašisma atdzimšana un glorificēšana 

 Vēstures pārrakstīšana 

 Integrācijas izgāšanās, mazākumtautību 
diskriminācija 

 Krievija piedzīvo ekonomisko un kultūras 
uzplaukumu, un Latvijas attīstība ir 
nesaraujami saistīta ar Krieviju 

 Jauns naratīvs: Rietumu garīgi tikumisko 
vērtību sabrukums 
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Medijpratība – kā GPS 
navigators 

 



Cik daudz laika pavadāt pie 
medijiem? 
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http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgucL1zsHTAhUBDZoKHefECAcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.havelockjuniors.co.uk%2Fsetting-safety-and-privacy-settings-for-social-med%2F&psig=AFQjCNGBnVsVNuY7HJQyU-BNoQDEcPzozw&ust=1493278674524338


5 stundas un 10 minūtes dienā – tik skatītājs 
pavadīja laiku pie TV 2015.gadā 

• cittautiešiem TV ir galvenais informācijas avots par notikumiem 
Latvijā un pasaulē 

• vecuma grupā 65+ virs 90% iegūst informāciju no TV (par 
notikumiem Latvijā) 

 

82 % Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 
gadiem pēdējā mēneša laikā lasījuši vai caurskatījuši 
kādu Latvijā izdotu drukāto preses izdevumu 

• vecuma grupā 18-34 virs 60% vairs neiegūst informāciju no preses 
(par notikumiem Latvijā) 

 

Rīgā 76%, Latgales reģionā vismazāk – 65% 
mājsaimniecību ir pieejams internets  

•vecuma grupā 18-34 ap 90% iegūst informāciju internetā (par 
notikumiem Latvijā) 

 

 

 

 
Galvenie mediju patēriņa 
rādītāji 



Kuras ierīces Jums visvairāk 
pietrūktu, ja to atņemtu? 
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http://www.iconarchive.com/show/devices-pack-3-icons-by-jonathan-rey/Smartphone-Android-Jelly-Bean-Samsung-Galaxy-S4-icon.html
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• Agrāk tikai avīze bija pārnēsājama, tagad 
mediji mobilajās ierīcēs visur ir līdzi 



Eric Pickersgill 

fotogrāfijas 
• http://www.designboom.com/art/eric-pickersgill-

removed-smartphones-10-14-2015/ 
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Mūsdienās ikviens var kļūt par 
mediju satura veidotāju 

• Katras divas dienas mēs radām tik 
daudz informācijas, cik visā laikā 
kopš civilizācijas sākuma līdz 
2013.gadam.  

  /Eric Schmidt no Google pirms 5 gadiem/  

 



Uzzinām nevis pašu notikumu, 
bet kāda sagatavotu “stāstu” 

 

Mediji nav pasaules 
spogulis – 

tie paši konstruē realitāti 

 

 

 

 

 

Mediji = spogulis 



Piemērs realitātes 
konstruēšanai 
(dramatizēšanai) 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=CAFJaXBI4
8M 
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https://www.youtube.com/watch?v=CAFJaXBI48M
https://www.youtube.com/watch?v=CAFJaXBI48M


Montāžas Kuļešova efekts 

• https://www.youtube.com/watch?v=h

CAE0t6KwJY&app=desktop  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hCAE0t6KwJY&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=hCAE0t6KwJY&app=desktop


Pārveidota realitāte 

https://www.youtube.com/watch?v=AKlVyUJ
w3TM 
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• Pamatā – kritiskā 
domāšana 

 

• Uzticamu informācijas 
avotu izvēle  

– daži “žurnālisti” veido 
“ziņas” no lasītāju 
komentāriem 

 

• Nepakļauties 
psiholoģiskajam faktoram 
–draugs «nošēroja»… 
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“Fake” attēli 

 



 



Kā izvērtēt ziņas ticamību? 

 
• Vai ir norādīts raksta autors? 

• Vai ir norāde “reklāmprojekts”, sadarbībā ar…. 
u.tml.? Pārpublicēta preses relīze? 

• Vai ir pausts autora viedoklis? 

• Vai un kādi ir izmantotie informācijas avoti 
(atsauce uz pētījumiem, ziņu aģentūrām, 
intervētajiem cilvēkiem u.tml.)? 

• Vai ir citāti? Vai avoti citēti korekti? 

• Viedokļu balanss un novietojums? Vai nodrošināta 
vienāda telpa visām iesaistītajām  

 pusēm? 

• Vai ir fakti, vai emocionāli  

 argumenti? 

• Vai ievērots godīgums un neitralitāte? 

 



Kā izvērtēt ziņas ticamību? II 

Kritēriji 

• Vai ir izmantoti kādi apzīmējumi 

personām/priekšmetiem? (D.Trump: crooked 

Hillary) 

• Kāda ir raksta vizualizācija?  

 

 

www.sputniknews.com 



www.wsj.com 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNmK_12ubOAhXpIpoKHa35CbsQjB0IBg&url=http://www.wsj.com/articles/russian-foreign-minister-sergei-lavrov-says-syrian-kurds-must-be-invited-to-talks-1453807972&bvm=bv.131286987,d.bGs&psig=AFQjCNGvL4u4X9aji4LlGfMTBrdBI7Vu-Q&ust=1472563026561898


 

www.dailysabah.com 

www.theguardian.com 

http://www.dailysabah.com/
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKsfL91-bOAhXD2CwKHf5tCLgQjB0IBg&url=https://www.theguardian.com/world/2016/apr/24/migration-crisis-obama-and-eu-leaders-to-discuss-naval-patrols-in-libya&bvm=bv.131286987,d.bGg&psig=AFQjCNH2xkjih6k054KtYeu-kCwCz2FyfA&ust=1472562085959213


www.theguardian.com 

https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIh5y32ObOAhVKGCwKHYc6CvEQjB0IBg&url=https://www.theguardian.com/books/2015/jul/31/male-writers-hide-gender-sell-more-books&bvm=bv.131286987,d.bGg&psig=AFQjCNFVF6OvTgDyYnkEZm4DWJ55WmZQDQ&ust=1472562336261844


Kā pārliecināties par ziņas 

ticamību? III 

• Kas/ kāds iemesls radīja ziņu? 

• Kādas tehnikas izmantotas, lai pievērstu 

uzmanību? 

• Kāds ir virsraksts? Vai izceļ ziņas 

galveno būtību? 

• Kādas vērtības, dzīvesveidi vai viedokļi 

tiek reprezentēti vai var tikt nojausti no 

šīs ziņas? 
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Pirms dalīties vai retvītot ziņu 
– pārbaudīt! 

 



Informācijas filtru 
burbulis 
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Kā tas veidojas? 



Nesenie piemēri 
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Google un Facebook 
neuzņemas atbildību par 
saturu 

•Uzskata, ka nav mediji, piedāvā tikai 
tehnoloģisko platformu, lai gan 2016.gada 
nogalē Facebook dibinātājs Marks Cukerbergs 
(Zuckerberg) tomēr atzina, ka sociālās 
tīklošanās vietnes ir mediju uzņēmumi, tiesa, 
ne to tradicionālā izpratnē.  

 

•Google neplāno izveidot un publicēt 
vadlīnijas dezinformācijas atpazīšanai 

 

•Nepatiesu informāciju sniedzošiem portāliem 
nebūs iespējas saņemt naudu par Google 
reklāmu izvietošanu 
 3
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Medijpratība 

• Auditorijas prasme lietot medijus, 
meklēt un analizēt informāciju, kritiski 
izvērtēt mediju vēstījumus. 

• Šādas prasmes sekmē indivīda radošo 
darbību, kā arī mazina mediju 
komunikācijas vienvirziena ietekmi, 
ļaujot atpazīt un novērst tendenciozas 
informācijas izplatīšanu. 

• Zinoša auditorija spēj atšķirt medijus, 
kas atbalsta un pārstāv kvalitatīvas un 
uzticamas žurnālistikas principus. 



Medijpratības konteksts 
Latvijā 

Sākumā digitālā pratība 
 
 

 



Mediju politikas rīcības virzieni 

1. Mediju vides daudzveidība 

2. Mediju vides kvalitāte un 
atbildīgums 

3. Mediju nozares profesionāļu 
izglītība 

4. Medijpratība 

5. Mediju vides drošumspēja 

 



KM plāns medijpratības 
veicināšanai 

•Latvijas iedzīvotāju medijpratības 
pētījums – šovasar būs rezultāti 
 

•Izglītot medijpratībā: 

• LNB lasītājus 

• Publisko bibliotēku bibliotekārus 

• Pedagogus 

• Skolēnus un studentus (debates, 
audiovizuāls mācību līdzeklis) 

• Pašvaldību jaunatnes lietu speciālistus 
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KM plāns medijpratības 
veicināšanai II 

•Atbalstīt mediju kritikas žanra 
attīstību medijos 

 

•Veicināt pieredzes apmaiņu un 
pārņemšanu 

 

•Iztulkot starptautiskās prakses 
paraugus par medijpratības 
jautājumiem 
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Medijpratībai veltīto konferenču 
cikls š.g. aprīlī 

Rīkoja Kultūras ministrija sadarbībā ar 
Britu Padomi un Latvijas augstskolām 
 

•Liepājā 

•Rēzeknē 

•Valmierā 

•Rīgā 

 

• Britu ekspertu līdzdalība 

• Vairāk nekā 300 apmeklētāju 
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• UNESCO Medijpratības un 

informācijpratības katedra LU  
 

• Top kompetencēs balstītas izglītības 
modelis 
 

• www.drossinternets.lv aktivitātes 
 

 

http://www.drossinternets.lv/


Sabiedriskie mediji:  
Latvijas Radio 

4
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Latvijas Radio: 
“Žurnālistikas oranžā kaste” 

4
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www.pilnadoma.lv 
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Melu teorija TV3 
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Nacionālais kino centrs 

4
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Latvijas Drošāka interneta 
centrs 

5
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• Lasāmgrāmata bērniem un 
mācību līdzeklis skolēniem 

• Drošāka interneta diena 



Citas iniciatīvas: 
Jāņa Poļa blogs www.ardomu.lv 
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Citas iniciatīvas II 
Re:Baltica pētījums  
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Medijpratība – kā GPS 
navigators 

 



Medijpratība ir arī satura 
radīšana 
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Sociālo mediju profils viengadīgam bērnam? 
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Noslēgumā 

• Medijpratības dažādie 
aspekti 

– dažādu sabiedrības grupu 
medijpratība (bērni, seniori) 

 

– propagandas, reklāmas 
atpazīšana 

– mediju ar redakcionālo 
atbildību un uzticamas 
žurnālistikas atšķiršana no 
“vienkārši informācijas 
internetā” 

 

– vizuālā pratība 

– privātums un drošība 
medijos 

– mediju satura radīšana u.c. 

 



Veiksmi medijpratības 
stiprināšanā! 



Paldies par uzmanību! 

klinta.locmele@km.gov.lv 


