
EPALE vebinārs par medijpratību

«Satura lamatas medijos, un kā no tām izvairīties?»”
20.09.2018.

Rita Ruduša, 

mediju eksperte, žurnāliste, redaktore, tulkotāja, grāmatu autore, organizāciju vadītāja

Vebinārs organizēts Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā
Erasmus+ projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” (Granta Nr. 2016-3137/001-001) ietvaros.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru
iespējamo izlietojumu.



Es un mediju pratība:
zini, ko ēd

Rita Ruduša



21.gadsima iemaņu komplekts

Pamata zināšanas - valodas, finanses, zinātne, kultūru dažādība;
kompetences – kritiskā domāšana, problēmu risināšana, radošā
domāšana, sadarbība; personiskās īpašības – zinātkāre, uzņēmība,
uzcītība, līderība.

Patriks Grifins, Melburnas universitāte



Kāda ir tava mediju ēdienkarte?

• control total consumption

• create a balanced media diet, 

• actively use media for analysis
and discussion.

Fotolia



Pamatu pamati - kurš maksā?

• Nodokļu maksātāji

• Īpašnieki

• Auditorija

• Reklāmdevēji

• Politiķi

• Kaimiņvalsts valdība



Pamatu pamati - kāds žanrs?

• Ziņas

• Komentāri

• Blogi

• Apraksti

• Pētnieciskā žurnālistika

• Sporta žurnālistika

• Smalko aprindu hronika



Satura lamatas

• Komentārs (kurš izliekas par ziņām)

• Reklāma (kura izliekas par aprakstu)

• Reklāma (kura izliekas par blogera viedokli)

• Propaganda (kura izliekas par pētniecību)

• Propaganda (kura izliekas par faktu pārbaudi)

• Politiķu sabiedriskās attiecības (kuras izliekas par ziņām)



Iekrītam lamatās. Nu un tad?

• Uzticības erozija faktiem, 
kvalitatīvai žurnālistikai un 
demokrātiskām institūcijām

• Vājāka sabiedrības noturība pret
draudiem



Trauksmes zvani

• Pārākā pakāpe

• Emocionāla valoda

• Anonīmi eksperti

• Anonīma redakcija

• Hipersaišu trūkums

• Dramatiski attēli

• Dīvainas www adreses

• Viens viedoklis



Manipulāciju āķīši

• Bailes

• Nostaļģija

• “Mūsējie un svešie”

• Elki

• Morāle

• Pūkaini kaķīši

• Medicīnas brīnumi

• Ezotērika



Pārbaudi sevi

• Kas ir autors? Ko es par viņu zinu? 

• Kam pieder medijs? 

• Kāda ir mana līdzšinējā pieredze, lasot/skatoties šī medija materiālus?

• Kas ir informācijas avoti? Kas ir eksperti?

• Kāds ir teksta žanrs? 

• No kurienes ir šis foto?

• Vai ir citēts viedokļa līderis? Kā tas mani ietekmē? 



Pārbaudi sevi

• Kādus ierakstus es redzu Facebook? Kāpēc tieši šos? Kad esmu pēdējo
reizi revidējis/usi savus “īkšķīšus”? 

• Kāpēc šis raksts meklētājā parādās pirmais? 

• Kāpēc mani vajā konkrētas preces/politiskās partijas reklāmas? 



Ieturi pauzi

https://www.youtube.com/watch?v=6_mpCeMhtQA

https://www.youtube.com/watch?v=6_mpCeMhtQA


baltic.media

pilnadoma.lv

rudusa@gmail.com



Lamatu piemēri

• https://dieviete.lv/etikas-kodekss/

• http://ritakafija.lv/

• https://ritakafija.lv/par-portalu/

• http://www.labdien.lv/par-portalu/

• http://www.labdien.lv/zzs-vairak-jaieklausas-lemberga/

• http://www.jelgavasvestnesis.lv/ 

• http://tomajoki.focus.lv/main
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http://ritakafija.lv/
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http://www.labdien.lv/par-portalu/
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http://tomajoki.focus.lv/main
http://tomajoki.focus.lv/main


Resursi internet LV

• https://www.4facts.org/home

• https://www.lsm.lv/temas/melu-detektors/

• https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/29.01.2018-aizliegtais-panemiens.-
operacija-launa-vavere.id116548/

• https://pilnadoma.lv/encyclopedia/instagram-kur-beidzas-dzive-un-
sakas-reklama/

https://www.lsm.lv/temas/melu-detektors/
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https://pilnadoma.lv/encyclopedia/instagram-kur-beidzas-dzive-un-sakas-reklama/


Resursi internetā EN

Verification Handbook

http://bit.ly/2dUHZlq

Verification Junkie

http://verificationjunkie.com/

BBC Verification Hub 

http://bbc.in/2ek3YAp

http://bit.ly/2dUHZlq
http://verificationjunkie.com/
http://bbc.in/2ek3YAp

