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Kam būs noderīgi?

• Mediju lietotājiem

• Informācijas apkopotājiem, 
veidotājiem un starpniekiem
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MEDIJPRATĪBA

Cilvēka prasme 
lietot medijus, 

meklēt un analizēt informāciju,
kritiski izvērtēt mediju vēstījumus, 
piedalīties mediju satura veidošanā

Kāpēc šobrīd?
Viltus ziņas

Latvijas iedzīvotāju medijpratība
Ko darīt?

1 jaunums par KM un LPS 
sadarbību

https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS0K3bs7HWAhUmDJoKHb3MBSkQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fen%2Fphotos%2Fmessage%2F&psig=AFQjCNHJoY62B2OtDssBoY_8AQi4RbEuDQ&ust=1505915786598725


Reklāma vs. realitāte
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Pārveidota realitāte

https://www.youtube.com/watch?v=AKlVyUJ
w3TM
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Realitātes konstruēšana 
(dramatizēšana)

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


Uzzinām nevis pašu notikumu, 
bet kāda sagatavotu “stāstu”

Mediji nav pasaules 
spogulis –

tie konstruē realitāti

Mediji = spogulis



Informācijas vides pārmaiņas 

Attēls: Wikimedia Commons 8



2006.gadā vēl nebija

Un citu mūsdienās 
ierastu komunikācijas 
ierīču un aplikāciju…
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Pretmonopola politika 

Eiropas Komisija uzliek Google
soda naudu 2,42 miljardu eiro
apmērā.

par meklētājprogrammas dominējošā
stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu,
nelikumīgi izvirzot priekšplānā savu
salīdzinošās iepirkšanās pakalpojumu.

Briselē, 2017. gada 27. jūnijā

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-
1784_lv.htm
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1784_lv.htm


“Delfi” ziņa:

http://www.delfi.l
v/news/arzemes/
asv-velesanu-
ietekmesana-
google-reklamas-
krievija-terejusi-
desmitiem-
tukstosus.d?id=4
9321537
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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 
multiplicēšana vietējos medijos

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

▪ Nacisma, fašisma atdzimšana un 
glorificēšana

▪ Vēstures pārrakstīšana

▪ Mazākumtautību diskriminācija

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

13



14



• http://www.la.lv/ivani-

un-kirili-ka-bija-ta-ir/
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http://www.la.lv/ivani-un-kirili-ka-bija-ta-ir/


3 galvenās motivācijas 
maldinošo ziņu veidošanai

• Politiskas intereses

• Biznesa intereses

• Popularitāte, slava

• Ilgtermiņa nolūki – pārveidot 
vērtības, uzskatus, ieviest / 
nostiprināt jaunus vēstījumus

• Īstermiņa nolūki

1
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Daži no maldinošo ziņu tipiem
Avots: www.eavi.eu (EAVI: Media literacy for citizenship)

Propaganda – pie emocijām apelējošs 
saturs, kas veidots politisku mērķu 
sasniegšanai, kā arī lai mainītu 
attieksmes, vērtības un zināšanas. 

Ziņas – klikšķu vācējas – tendētas 
uz sensacionāliem virsrakstiem, 
radītas, lai panāktu lielāku klikšķu 
skaitu un līdz ar to – ienākumus.

Pseidozinātne – informācija par 
brīnumlīdzekļiem, piemēram, veselības 
uzlabošanai, apgalvojumi, kas noliedz 
visu līdz šim zinātniskos pētījumos 
pierādīto.

1
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http://www.eavi.eu/
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Izdomātās “ziņas”

Re:Baltica pētījums atklāj, kā jaunie uzņēmēji pelna 
naudu ar pseidoziņām, nereti tās izdomājot, lai savāktu 

vairāk klikšķus 

1
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http://www.rebal
tica.lv/2016/12/k
a-nopelnit-
naudu-ar-viltus-
zinam/

http://www.rebaltica.lv/2016/12/ka-nopelnit-naudu-ar-viltus-zinam/


Maldinoša informācija var tikt 

atspoguļota arī attēlos, video, 

mākslā u.c.

2
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Maldinoši attēli un video

Attēli un video dažkārt mēdz būt 
autentiski, taču pievienoti klāt 
neīstiem notikumiem vai cilvēkiem. 

Pēc dabas katastrofām (viesuļvētra, 
plūdi u.c.) mēdz izplatīt attēlus vai 
video, kas nav no attiecīgās notikuma 
vietas, bet ir uzņemti citur vai speciāli 
samontēti.
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Samontēts attēls par vētras 
sekām Sidnejā (2015)
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Attēli no filmām var tikt uzdoti 
kā attēli no avio katastrofām

2
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«Melnās» PR kampaņas

Gizmodo.com 2
6



Attēls uzvarēja foto konkursā, 
taču atklājas, ka tas ir montēts

Gizmodo.com 2
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Viltotie attēli politiskajās 
cīņās

• Stāvēšana uz valsts karoga

• Neīstu saukļu/plakātu 
piedēvēšana utt.

• Neīstu citātu piedēvēšana

• Fotošopa piemērs tviterī ar 
Latvijas deputātu

2
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Video no Sīrijas?

• https://www.youtube.com/watch?v=T
jb4XgjuP4A

https://www.youtube.com/watch?v=Tjb4XgjuP4A


Mūsu smadzenēm patīk 
viltus ziņas

•Mēs labāk atceramies pirmo stāstu 
par kādu tēmu neatkarīgi no tā, vai 
tas ir patiess vai viltus (pat ja pēc 
tam seko tā atspēkojums)

•Turpmākie centieni atspēkot viltus 
ziņas var tikai nostiprināt nepatiesu 
informāciju 

•Humors labāk paliek atmiņā

3
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• Pamatā – kritiskā domāšana

• Uzticamu informācijas avotu 
izvēle 

• Salīdzināt informācijas avotus

• Pārbaudīt 
faktus:

• Gadījums ar 
viltus 
apsardzes 
firmu



3
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Vienkārši ieteikumi medijpratības 
stiprināšanai, ko publicējām 
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Pārbaudīt sociālo mediju profilu 
autentiskumu

VID konts Instagram nav īsts!

81 miljons 
kontu 
Facebook 
varētu būt ar 
viltus 
identitāti



Google reverse image search

3
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Sociālie boti

Viltus konti sociālajos 
medijos, kurus vada 
programmatūra

automātiski rada vai pārsūta 
ziņojumus, lai atbalstītu 
kādas idejas vai veidotu 
sekotāju “armiju” viltus 
kontiem

Tviterī 
2014: 23 miljoni (8% lietotāju, 
kas nav cilvēki)

2017: 48 miljoni botu (9-15%)
3
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https://readwrite.com/2014/06/20/rand

om-non-sequitur-twitter-bot-

instructions/

https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0tLP7u7vYAhWkAJoKHe35DrEQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Freadwrite.com%2F2014%2F06%2F20%2Frandom-non-sequitur-twitter-bot-instructions%2F&psig=AOvVaw3Bw6-Bv8S78BpM97ddp7uP&ust=1515057718460894
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https://www.stop
fake.org/en/socia

l-network-
analysis-reveals-

full-scale-of-
kremlin-s-

twitter-bot-
campaign/



Situācija Latvijā

3
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https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE-4TMxrnYAhUEAZoKHZsBBEsQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fen%2Flatvia-map-land-borders-flag-1489713%2F&psig=AOvVaw2oKHNXpoeYWjp9PEHmGpFN&ust=1514991847706646


Salīdzinoši jauns jēdziens

Latvijā par medijpratību plašāk
sāka runāt pirms dažiem gadiem
(pirms tam uzsvars uz digitālajām
prasmēm)

Mediju politikas pamatnostādnes un
to īstenošanas plāns ir pirmie
politikas plānošanas dokumenti, kuros
iekļauti pasākumi Latvijas iedzīvotāju
medijpratības veicināšanai

3
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Mediju politikas plānošanas 
dokumenti

•Mediju politikas pamatnostādnes 
2016.-2020.gadam 

• Mediju politikas pamatnostādņu 
2016.-2020.gadam īstenošanas 
plāns 

•Apstiprināti Ministru kabinetā 
08.11.2016.

3
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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



Pētījums par Latvijas iedzīvotāju 
medijpratību 2017



Par pētījumu

• Veica “Latvijas Fakti”, kas uzvarēja KM 
š.g. aprīlī izsludinātajā iepirkumu 
konkursā. 

• 2017.gada jūnijā aptaujāti 1082 Latvijas 
pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 
74 gadiem

Plašāk:

• Pilns pētījuma rezultātu apkopojums: 
http://ejuz.lv/medijpratibaspetijums

• Lakonisks apkopojums uz 2 lapām: 
https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/jaunumi/p
etijums-puse-latvijas-iedzivotaju-nevar-
lepoties-ar-augstu-medijpratibu-813

4
2

http://ejuz.lv/medijpratibaspetijums
https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/jaunumi/petijums-puse-latvijas-iedzivotaju-nevar-lepoties-ar-augstu-medijpratibu-813


• Puse LV iedzīvotāju 
uzskata - ja kādu 
informāciju 
publicē/pārraida 
mediji, tad tā ir 
patiesa

• Mediji kā pasaules 
spogulis

4
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Photo: Chicago mirror 
ball | Oscar Peñalva | 
Flickr

https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwidl-OJnr7XAhVEMZoKHYcyBMQQjhwIBQ&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Forcko%2F8101711543&psig=AOvVaw2zvQL7WXDB4fVLL3N59NGU&ust=1510754673101816


http://maxpixel.freegreatpicture.com/Event-Crowd-Camera-Filming-People-
Cameraman-Group-2792230
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• Tikai ~puse LV iedzīvotāju 
uzskata, ka pastāv atšķirības, kā 
vienu un to pašu notikumu mēdz 
atspoguļot dažādi mediji.  

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6tuPcx7nYAhUIApoKHR8RD8oQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmaxpixel.freegreatpicture.com%2FEvent-Crowd-Camera-Filming-People-Cameraman-Group-2792230&psig=AOvVaw2GdGxYoD_ennyXp8Zvoyak&ust=1514992139575478


Tikai 40% LV iedzīvotāju 
apgalvo, ka spēj atpazīt 
uzticamu informāciju no 
tendenciozas un safabricētas. 

Ņemot vērā, ka pastāv vairāki 
maldinošo ziņu veidi, tas ir 
salīdzinoši zems cipars.

4
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26% Latvijas iedzīvotāju uzskata, 
ka interneta meklēšanas 
programmu, piemēram, Google, 
Bing vai citu, pirmie piedāvātie 
rezultāti ir visuzticamākie. 
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Jaunieši (15-24 gadi)

•Vairāk uzticas sociālajos 
medijos pieejamajai 
informācijai (54% šajā 
vecumgrupā, kopumā –
32% respondentu).

Piektā daļa iedzīvotāju 
mēdz dalīties ar 
informāciju internetā, to 
nepārbaudot. Sevišķi 
augsts īpatsvars ir šajā 
jauniešu vecumgrupā 
(gandrīz 40%).

4
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Photo: Eric Pickersgill
http://www.designboom.com/art/eric-pickersgill-removed-

smartphones-10-14-2015/

http://www.designboom.com/art/eric-pickersgill-removed-smartphones-10-14-2015/


Sakarība starp izglītības 
līmeni un medijpratību

Jo cilvēks labāk izglītots 
(pamata izglītība vs. 
augstākā), jo 
medijpratīgāks

4
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Cilvēkiem ar zemu izglītību 
(pamata) ir zemāki medijpratības
rādītāji

•Jo zemāka respondenta izglītība, jo 
vairāk tic sociālajos medijos 
atrodamajai informācijai 

• 62% - ar pamata izglītību
• 26% - ar augstāko izglītību 

•Apgalvojumam, ka interneta 
meklētāju programmas kā pirmos 
parāda uzticamākos rezultātus, 
piekrīt

• 43% respondentu ar pamata 
izglītību 

• 22% ar augstāko izglītību
4
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Svarīgas mērķauditorijas

•Jaunieši

•Seniori

•Respondenti, kas lielā mērā atrodas 
citas valsts informatīvajā telpā 

•Cilvēki ar zemu izglītības līmeni

•Cilvēki, kas dzīvo lauku reģionos

5
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Pētījuma rezultāti arī par:

• LV iedz. vērtējumā uzticamākajiem 
un biežāk lietotajiem medijiem

•vairāk par Krievijā pilnībā/daļēji veidotu TV 
programmu patēriņu

• cik svarīgi LV iedz. šķiet patērēt info, 
kas ir brīva no propagandas

•priekšstati par to, cik lielā mērā mediji ietekmē 
personīgos un sabiedrības uzskatus

• cik bieži LV iedz. paši iesaistās mediju 
satura veidošanā u.c.

Pilns pētījuma rezultātu apkopojums: 
http://ejuz.lv/medijpratibaspetijums 5
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http://ejuz.lv/medijpratibaspetijums


Jaunums!

Medijpratības 
veicināšanas plakāts 
izvietošanai 
pašvaldības iestādēs

5
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KM citas aktivitātes medijpratības 
stiprināšanai (2017-2018)

5
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Latvijas 
iedzīvotāju 

medijpratības
pētījums 2017

Mācības 
bibliotekāriem, 

skolotājiem, 
pašvaldību 
jaunatnes 

speciālistiem 
(turpināsies 

2018)

Iztulkota un 
adaptēta 

materiālu kopa 
(prezentācijas, 

video), ko 
izstrādājusi 

Zviedrijas Mediju 
padome

4 konferences Rīgā 
un reģionos

Izglītojošas un 
medijpratību

popularizējošas 
aktivitātes 

skolēniem un 
studentiem

Audiovizuāls mācību 
līdzeklis pirmsskolas 
un 1.-2.klašu bērniem

2018.gadā

Bērnu un pusaudžu
(9-16) medijpratības

pētījums
(prezentēsim 

februārī 2018 )

Nacionālais 

debašu turnīrs

Radošais seminārs 

Latgalē 2017

Izdevums “Ceļojums 

medijpratībā: Idejas 

nodarbībām ar 

bērniem bibliotēkās” 

Sadarbība ar  “Quo 

tu domā?”

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirkPWK5YjXAhXDNpoKHWqiDFIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.kclawgroup.com%2Fpersonal-growth-path-support-financial-growth-business%2F&psig=AOvVaw05IjKI7aMRgOXRs9d2qQsH&ust=1508918354713316


Medijpratībai veltīto konferenču cikls

• Medijpratība no pirmajiem 
burtiem līdz viedierīcēm un TV 
pultīm: pedagogu, žurnālistu un 
vecāku loma tās stiprināšanā

Liepājā 

• Pierobeža un (ne)sasniedzamie: 
pedagogu un žurnālistu loma 
medijpratības stiprināšanā

Rēzeknē

• Medijpratība digitālā pasaulē: 
ceļa rādītāji tiem, kas klikšķinaValmierā

• Medijpratības izaicinājumi: no 
pirmklasnieka līdz senioram, no 
padomu portāliem līdz politikai

Rīgā

5
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Rīkoja KM 
sadarbībā ar 
Britu Padomi 
un Latvijas 
augstskolām

Aprīlī 2017

➢300 dalībnieku



Video (fragmenti un pilni 
video) no konferencēm

•Ziņas sižets par konferenci LU SZF 
https://www.youtube.com/watch?v=m-cAPgKYNmk

•Pilns video no Vidzemes Augstskolas 
konferences
https://www.youtube.com/watch?v=d8CkNe1GdX8

•Pirmā video daļa no Rēzeknes 
Tehnoloģiju Akadēmijas
https://www.youtube.com/watch?v=H6GguU1_Hqw

•Otrā video daļa no Rēzeknes 
Tehnoloģiju Akadēmijas
https://www.youtube.com/watch?v=TDa13tbAWVs

5
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https://www.youtube.com/watch?v=H6GguU1_Hqw
https://www.youtube.com/watch?v=TDa13tbAWVs


Šeit var 
lejupielādēt: 
https://www.km.gov.lv/lv/mini
strija/jaunumi/izdevums-
celojums-medijpratiba-idejas-
nodarbibam-ar-berniem-
bibliotekas-driz-sasniegs-
skolu-un-publiskas-
bibliotekas-1473
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Esam vērsuši sadarbības partneru –
citu iestāžu, organizāciju, mediju, 
NVO – uzmanību uz pētījuma 
rezultātiem

Izmantojot starptautisko partneru 
piedāvāto projektiem pieejamo 
finansējumu, iespējams veidot 
pasākumus sabiedrības grupām, 
kuru medijpratība ir visvājākā
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Svarīgas ir pašu mediju iniciatīvas 
medijpratības veicināšanai

Pētījums liecina, ka no tiem 

respondentiem, kas vēlas uzzināt 
ko vairāk par medijpratību, 85% 
aptaujāto sagaida informāciju 
par medijpratību no medijiem
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15.novembra publikācijas “Delfos”
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Jānis Buholcs LSM.lv  
01.11.2017.
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http://www.lsm.lv/raksts/arpus-etera/arpus-etera/janis-
buholcs-ka-parbaudit-bezmaksas-bilesu-un-citu-labumu-

solitajus.a255735/



Dr.sc.comm. Jānis Buholcs:

“Ja internets ar vīrusiem, mēstulēm, 
lietotāju pašrocīgi masveidā pārsūtītām 
ķēdes vēstulēm un dažāda līmeņa 
krāpšanas gadījumiem mums varētu būt 
kaut ko ir iemācījis, tad tas ir šis —

visticamāk, ka Nigērijas princis jums 
nav novēlējis miljonus; 

visticamāk, ka pilnīgi nepazīstamais cilvēks, 
kas e-pastā izteicis daudzsološu investīciju 
piedāvājumu, mēģina panākt kaut ko citu;

un, visticamāk, ka jums neviens tāpat vien 
bezmaksas biļetes, kuponus un citus 
labumus nedos.”

http://www.lsm.lv/raksts/arpus-etera/arpus-etera/janis-buholcs-ka-
parbaudit-bezmaksas-bilesu-un-citu-labumu-solitajus.a255735/
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Dr.sc.comm. Jānis Buholcs:

“Iespēja, ka šoreiz būs citādi, ir pārāk maza, 
lai bez minstināšanās un nopietnākas 
piedāvājuma patiesuma izpētes to pieņemtu. 

Bet, ja tomēr sanāk kļūdīties — tas nav 
nekas ārkārtējs, kādreiz kļūdās pat 
rūdītākie informācijas pārbaudītāji — ne 
tikai dzēsiet ierakstu, bet arī brīdiniet 
citus. 

Maldi un meli informācijas tīklos ceļo krietni 
straujāk nekā patiesība — bet lietotāju pašu 
vēršanās pret nepatieso informāciju šo 
vēriena starpību palīdz mazināt.”

http://www.lsm.lv/raksts/arpus-etera/arpus-etera/janis-buholcs-ka-
parbaudit-bezmaksas-bilesu-un-citu-labumu-solitajus.a255735/ 6
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Latvijas Radio:
“Žurnālistikas oranžā kaste”
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Melu teorija TV3
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www.pilnadoma.lv
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Nacionālais kino centrs
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Skolēni rosināti 
aizdomāties par 

• informācijas pārsūtīšanu 
internetā

• līdzdalību dažādās interneta 
izlozēs un balsojumos 

• autortiesībām un darbu 
“kopēšanu”

• reklāmas un informācijas 
atšķirībām

• mobilo telefonu lietošanu 
dažādām saziņas situācijām



Citas iniciatīvas:
Jāņa Poļa blogs www.ardomu.lv
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Re:Baltica pētījums 
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UNESCO Medijpratības un 

informācijpratības katedra 

Latvijas Universitātē

7
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Viltus ziņu nākotne

• http://www.pieci.lv//lv/lr5/raksts/domniica/tirifak
ti-nakotnes-viltus-zinas.a90434/
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http://www.pieci.lv/lv/lr5/raksts/domniica/tirifakti-nakotnes-viltus-zinas.a90434/


• Tiem, kas vēlas vēl vairāk 
uzlabot savu medijpratību, 
vērtīgi ir šie interneta resursi:

• @firstdraftnews

• @bellingcat

• @googlenewslab

• @factchecknet



Medijpratība – kā GPS navigators

Attēls: Wikimedia Commons 

https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm3Ze2oJLVAhWJFJoKHeyuAqMQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3ADLX_con_mapa.png&psig=AFQjCNF6d3bDWHY90FrGX9FJce6OEm50zg&ust=1500447415475675


Paldies par uzmanību!

Klinta.Locmele@km.gov.lv

Tālrunis: 67 330 268


