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Avots: IEA International Computer and Information Literacy Study (ICILS) 2013 



Uzzinām nevis pašu notikumu, 
bet kāda sagatavotu “stāstu” 

 

Mediji nav pasaules 
spogulis – 

tie paši konstruē realitāti 

 

 

 

 

 

Mediji = spogulis 



Medijpratība 

• Atbilde mainīgai un sarežģītai 21.gs. 
mediju videi 

– Mediju lietošanai veltītais laiks pieaug 

– Mediju ietekme uz sabiedrisko domu 

– Pieaug mediju pakalpojumu skaits, 
kuriem nav redakcionālās atbildības  

• ik minūti Youtube augšuplādē 400 
stundu video saturu 
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• Agrāk tikai avīze bija pārnēsājama, tagad 
mediji mobilajās ierīcēs visur ir līdzi 



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/  

 



Medijpratība II 

• Normatīvais regulējums viens pats 
nestrādā – jāveicina mediju lietotāju 
kritiskā domāšana par 
izmantotajiem avotiem un to saturu 

– Radikalizācija 

– Propaganda 

• Demokrātijai nepieciešami labi 
informēti pilsoņi 

–  tāpēc viņiem nepieciešama kritiskā 
domāšana un zināšanas par medijiem 
un to vēstījumiem 
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Slaveni “fake” attēli 

• https://www.buzzfeed.com/tomphillips/22-viral-pictures-that-

were-actually-fake?utm_term=.muDoJ90VK#.yo4aVlw41  
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Vai video no Sīrijas? 

• https://www.youtube.com/watch?v=T

jb4XgjuP4A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y027OLiE9Pw
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Google un Facebook 
neuzņemas atbildību par 
saturu 

•Uzskata, ka nav mediji, piedāvā tikai 
tehnoloģisko platformu 

 

•Google neplāno izveidot un publicēt 
vadlīnijas dezinformācijas atpazīšanai 

 

•Nepatiesu informāciju sniedzošiem 
portāliem nebūs iespējas saņemt 
naudu par Google reklāmu 
izvietošanu 
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Daļa cilvēku neizprot 
interneta meklētāju 
darbību 

1
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Daļa cilvēku neizprot 
interneta meklētāju 
darbību 
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Dzīve tīkamas informācijas 
burbulī 
•Samazinās cilvēku īpatsvars, kuri 
informācijas iegūšanai nebaidās 
izmantot jaunas interneta vietnes un 
aplikācijas 
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Pirms dalīties vai retvītot ziņu 
– pārbaudīt! 

 



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) 

16 



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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Vēstījumi, ko informatīvajā telpā 
izplata Krievijas ģeopolitiskās 
intereses atbalstoši masu mediji  

Ar spalvu un zobenu: Rīgā atklāta Pikuļa 
vārdā nosauktā aleja 
23.07.2016. 
  
Rīgu apmeklēs bibliotekāri no Krievijas 
16.05.16. 
  
Nav iespējams dalīt krievu un latviešu 
mantojumu 
11.05.16.  
  
Mihails Barišņikovs: visiem reiz nāksies 
norēķināties 
21.05.16. 
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Piemērs 
Kultūras tematikas 
lietojums, 
konstruējot 
Latvijas un 
Krievijas “ciešās 
nedalāmās saites” 
gadsimtu garumā 
senā pagātnē un 
arī nākotnē 



Masu mediji/informatīvā 
telpa: piemēri 
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Krievijas un tās 
atbalstītāju 
komunikācijā 
regulāri lietotie 
vēstījumi pielāgoti 
tuvojošās 
Latvijas 
simtgades 
kontekstam 



Masu mediji/informatīvā 
telpa: piemēri 

Rāmējumi 

Latvija – “tukšā 
zeme”, kas 
nerūpējas par 
iedzīvotājiem, tie 
masveidā dodas 
projām 

 

Latvijas Kara muzejs 
– uzdots kā “Latvijas 
SS muzejs” 
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Radikalizācija – arī Latvijā  
Kā atpazīt pazīmes? 

Pastāv iespēja (sevišķi reģionos), ka 
jaunietis informāciju meklē e-vidē 
publiskajā bibliotēkā 
Dažas skolēniem raksturīgas pazīmes, kas var 
liecināt par viņu iespējamo radikalizēšanos: 

• pastiprināta un regulāra interese par radikālām 
islāma interpretācijām, apmeklējot konkrēta satura 
mājaslapas internetā 

• Rietumu vērtību noliegšana, nicināšana – 
demokrātijas, dzimuma līdztiesības un seksuālo 
minoritāšu tiesību noliegšana u.c. 

• pastiprināta un regulāra interese par notikumiem 
Sīrijā/Irākā un teroristiskām organizācijām 
(piemēram, Daesh), apmeklējot konkrēta satura 
mājaslapas internetā 

• interese par šaujamieročiem, sprāgstvielām, 
paramilitāra rakstura treniņiem 

• aizraušanās ar vardarbīgām videospēlēm 
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Radikalizācija 
– radikālas 

islāma 
interpretācijas, 
kas atbalsta 
vardarbības 
izmantošanu šai 
ideoloģijai 
atbilstošu 
mērķu 
sasniegšanai, 
pieņemšana; 
terorisma 
atbalstīšana. 



Medijpratība – kā GPS 
navigators 

 



Medijpratība 

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

 

• Šādas prasmes 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. 



Mediju politikas plānošanas 
dokumenti 

• Mediju politikas pamatnostādnes 
2016.-2020.gadam 

 

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

 

•Apstiprināti MK 08.11.2016. 
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Pamatnostādņu īstenošanas plānā 
paredzētais  
 

5 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 
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KM plāns medijpratības 
veicināšanai 

•Latvijas iedzīvotāju medijpratības 
pētījums 

•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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Noderīgi 

• Drošs internets: 
http://www.drossinternets.lv/page/53 

• Tēmturi: #medialiteracy ; #2ndEURMIL 

Kremlin Watch monitor 

http://www.europeanvalues.

net/kremlinwatch/  

http://www.drossinternets.lv/page/53
https://twitter.com/hashtag/2ndEURMIL?src=hash
https://twitter.com/hashtag/2ndEURMIL?src=hash
https://twitter.com/hashtag/2ndEURMIL?src=hash
https://twitter.com/hashtag/2ndEURMIL?src=hash
https://twitter.com/hashtag/2ndEURMIL?src=hash
http://www.europeanvalues.net/kremlinwatch/
http://www.europeanvalues.net/kremlinwatch/


Noslēgumā 

• Medijpratībai 
daudz 
apakštēmu: 
– privātums 

medijos 

– sociālie mediji un 
naida runa 

– dažādu 
sabiedrības grupu 
medijpratība 

– propaganda 

– un daudzas citas 

 



Veiksmi medijpratības 
veicināšanā! 



Paldies par uzmanību! 

klinta.locmele@km.gov.lv 


