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LATVIJAS ŽURNĀLISTIKAS 

PROFESIONĀLĀS VĒRTĪBAS UN 

LOMAS, MEDIJU KULTŪRA 

LATVIJĀ. MEDIJU VĒRTĪBA, 

IETEKME UN DARBĪBAS JĒGA



Pats svarīgākais – 2 galvenie vārdi

Komunikācija = saziņa
Komunikācijas = vadi, kabeļi, caurules, ceļi, tilti, 
apraides sistēmas u.c.

Medijs
1. Plašsaziņas medijs (televīzija, radio, prese, tīmekļa 
mediji).
2. Vide informācijas saglabāšanai, pārraidei u.tml.; 
informācijas izpausmes veids (attēls, skaņa, video).
Mēdijs - Cilvēku un garu starpnieks spiritistu seansos.



Kā to atšķirt?

Medijs

Mēdijs



Kā saprast medijus?

Analītiski kritēriji:

Žurnālistikas 

profesionālās 

lomas, vērtības, 

ētika

Mediju sistēma

Mediju darbības 

modeļi



Žurnālistikas vērtības (Marks 

Deuze, 2005, 2017)
Žurnālistika pārsvarā tiek saprasta kā 

ideoloģija, nevis profesija, industrija, žanrs, 

sociāli vai kultūras uzskati. 

Profesionālās vides vienošanās par darbības 

misiju un galvenajām pieejām palīdz tai definēt 

savu vietu sabiedrībā.

Mediju lomas: uzraudzība, sadarbība, 

veicināšana



Žurnālistikas vērtības

1. Vācot un izplatot informāciju, žurnālisti 

sniedz sabiedrībai sociālu pakalpojumu.

2. Godīgums un uzticamība tiek iegūta, 

ievērojot objektivitāti un neitralitāti.

3. Žurnālistiem jābūt brīviem, neatkarīgiem 

un autonomiem.

4. Žurnālistiku raksturo tūlītējība un ātrums, 

jo informācija palīdz pieņemt lēmumus.

5. Būtiska ir profesionālā ētika.



Bet kā mūsdienās noteikt žurnālista 
statusu?
Kā atšķirt medijus no citiem 
informācijas sniedzējiem?

Avots: KM darba grupa, Cobalt, I.Nikuļceva



Institucionālā pieeja Funkcionālā pieeja

 Strādā medijā
 Iegūta žurnālista izglītība
 Pieder profesionālajai 

apvienībai

 Veic raksturīgās funkcijas
 Ievēro profesionālo 

atbildību
 Fakultatīvi:
 Publicēšanas regularitāte
 Atalgojums utt.

Preses likumā šobrīd institucionālā pieeja:
• vāc, apkopo, rediģē, sagatavo materiālus masu informācijas līdzeklim, un
• noslēgts darba līgums vai darbojas masu informācijas līdzekļa uzdevumā,

vai biedra statuss žurnālistu apvienībā.
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Žurnālistu statuss (I): definīcija



• Žurnālista loma un mērķis demokrātiskā sabiedrībā, 
ievērojot robežas attiecībā uz citu cilvēku reputāciju un 
tiesībām, ir dalīties ar informāciju un idejām par visiem 
sabiedriski nozīmīgiem jautājumiem.

• Intereses, kuras ir svarīgas visas sabiedrības pastāvēšanai -
sabiedrības drošība, labklājība, inovāciju ieviešana, 
kultūras saglabāšana, tiesiskums. 
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Žurnālistu statuss (II): ECT



Kā definēt sabiedrības intereses?

• Liberāli utilitārā pieeja - seko tirgus nespējas teorijai un 
ekonomiskā individuālisma teorijai. 

• Sabiedrības intereses - konkrētajā sabiedrībā ietilpstošu 
indivīdu interešu apkopojums. 

• «Kopīgā labuma» izpratne skaidro sabiedrības intereses 
kā metafizisko un morālo labumu, no kura katrs indivīds 
iegūst kādu daļu.

• Piemēram, kvalitatīvs mediju saturs bagātina gan katra 
indivīda pieredzi, gan dod ieguldījumu demokrātiskas 
sabiedrības pamatu stiprināšanā.



• Institucionālās un funkcionālās pieejas kombinācija. 

Obligātie kritēriji Fakultatīvie kritēriji

Vāc informāciju, to apkopo, 
rediģē, sagatavo, publicē 
materiālus jebkādā formātā ar 
noteiktu regularitāti 
profesionālās darbības ietvaros 
nolūkā informēt sabiedrību vai 
veicināt sabiedrisku diskusiju 
(sabiedriskā interese), 
ievērojot ētikas un 
profesionālos standartus

Atalgojums vai cita atlīdzība par
ziņu publicēšanu
Tiesiskas attiecības ar mediju
Biedra statuss žurnālistu vai citā
profesionālā organizācijā
(minimālās prasības
organizācijai – biedru skaits,
ētikas kodekss, publicē
pārskatus).

11

Žurnālistu statuss (III): priekšlikums



ECT praksē izkristalizējušies vismaz trīs citi pienākumi, kuru ievērošana
var atbrīvot žurnālistu no atbildības (arī par ētikas normu pārkāpumu):

• 1. Pienākums sazināties ar ziņu objektu, ļaut viņam izteikt savu viedokli
par publicējamām ziņām un publicēt pievienotos materiālus.

• 2. Pienākums neapsūdzēt ziņu objektu noziedzīga nodarījuma
izdarīšanā bez pietiekamiem pierādījumiem un nedodot ziņu objektam
atspēkošanas iespēju.

• 3. Pienākums veikt pietiekamu un rūpīgu izmeklēšanu un faktu
pārbaudi pirms ziņu publicēšanas.

Žurnālistam, ziņojot par sabiedriski svarīgiem jautājumiem, vienmēr ir
jāievēro šādi vispārīgi pienākumi – pienākums rīkoties labā ticībā,
pienākums pamatoties uz pareiziem faktiem, pienākums sniegt uzticamu
un precīzu informāciju.
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Žurnālistu atbildība: ECT



Žurnālistu pienākumi: naida runa un aicinājums uz 
vardarbību, noziegumiem

1.Jānosaka aizliegums žurnālistam un redaktoram
atbalstīt vai aicināt

2.Vienlaikus – nedrīkst saukt pie atbildības par citas
personas izteikumiem, ja žurnālists un redaktors ir
skaidri un aktīvi norobežojies no attiecīgajiem
izteikumiem

3.Jāatturas pieļaut tāda satura publicēšanu, kas ietver
naida runu vai aicina uz vardarbību, noziegumiem
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Kas ir medijs? Medija definīcija



Medija definīcija

Medijs sniedz un izplata publisku informāciju un viedokļus 
vai citu saturu (izglītības, izklaides, kultūras jomā). 
Medijs nav persona, kas izplata informāciju vienīgi par sevi. 
(piemēram, komersantu vai valsts iestāžu interneta vietnēs).

•Medijs darbojas ar nolūku sasniegt plašu sabiedrības loku.
•Medijs darbojas regulāri (periodiski).
•Medija saturs tiek redakcionāli kontrolēts.



Medija definīcija

“Medijs ir līdzeklis publiskas informācijas, viedokļu vai cita 
satura izglītības, izklaides vai kultūras jomā regulārai 
sniegšanai un izplatīšanai sabiedrībai, kura saturs tiek 
redakcionāli kontrolēts. Mediji ir avīzes, žurnāli un citi 
periodiskie izdevumi, kā arī elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, 
interneta mediji un citi salīdzināmi mediji.”



Žurnālistikas stili. Informatīvs, 

izglītojošs, skaidrojošs



Žurnālistikas stili. 

Sensacionalizācija. Dramatizācija 



Žurnālistikas stili. 

Sensacionalizācija. Dramatizācija 



Žurnālistikas stili. Komercializēts



Trīs žurnālistikas kultūras Latvijā

Instrumentālā

Profesionālā
Konservatīvā

(Postpadomju)



Instrumentāla žurnālistikas 

kultūra



Profesionālā žurnālistikas kultūra



Konservatīva žurnālistikas 

kultūra



Mediju sistēma
Brīvās preses pieeja – priekšplānā brīvība
Sociālās atbildības pieeja – priekšplānā 
sabiedrība, tās intereses un atbildīgums

Sociāli atbildīgi mediji nodrošina:
-pilnīgu, patiesu, godīgu, objektīvu informāciju
-kritikas un viedokļu forumu
-visu sabiedrības grupu publisku pārstāvniecību

Medijiem jābūt brīviem, bet jānodrošina 
pašregulācija



Mediju sistēmas novērtēšanas 

kritēriji

Mediju 
sistēma

Tirgus 
situācija

Valsts 
loma/

regulācija

Partiju 
ietekme

Žurnālistikas 
profesionālie 

principi



Mediju sistēmas īpatnības 

Latvijā 
• Tirgus regulācija

• Trūkst atbalsta profesionāliem
medijiem

Liberālais
modelis

• Profesionalizācija

• Sabiedrisko mediju nostiprināšana
Demokrātiski
korporatīvais

• Politisko sabiedrisko attiecību
ietekme

• Politiskais paralēlisms

Polarizēti
plurālistiskais



Tendence nr.1. Politiskais 

paralēlisms Vājas partijas ar neskaidru
ideoloģisko
pamatu noved pie situācijas, 
ka 
mediji kļūst nevis par 
politikas
mediatoru, bet tās radītāju



Tendence nr.2. Liberāla regulācija

•Regulācija skar pārsvarā tehniskos 

parametrus, struktūru

•Satura regulācija ir minimāla – likums 

nosaka vispārīgus satura veidošanas 

prinicipus, žurnālistu tiesības un 

pienākumus 

•Tirgū ienākšanas barjeras ir zemas, nav 

ierobežojumu dibināt medijus



Liberāla regulācija

•Daudzas normas ir deklaratīvas. Piemēram, 
redakcionālās neatkarības princips.
• ! Pašregulācija ir vāja, bet 2019. gadā 
izveidota Mediju padome

„Liberāla regulācija veicina mediju vides 
daudzveidību un ir labvēlīga brīvas preses 

attīstībai. Dominējošās komerciālās vērtības 
nosaka saturu, neizbēgami padarot to arvien 

lētāku”.
(Urmas Loit&Halliki Harro-Loits)



Tendence nr.3. Atbildīgums

•Vāja mediju atbildības sistēma

•Klientelisms attiecībās starp žurnālistiem un viņu 
avotiem
•Sekulārs diskurss – mediju saturs seko 
auditorijas vēlmēm, kas ved uz komercializāciju

•Citās valstīs - profesionāls diskurss

•Žurnālisti respektē īpašnieku intereses, nevis 
profesionālos principus (Ilze Šulmane).



Tendence nr.4. “Noplūdes” jeb 

leak žurnālistika 
•Žurnālistika, kas atmasko

•Raisa diskusijas par tiesiskiem 
jautājumiem – privātums, datu aizsardzība, 
neslavas celšana

•Mediji, kuri veido uz datu un informācijas 
noplūdēm balstītu biznesu
•Kāpēc publisks reputācijas zaudējums 
ir tik svarīgs?
•Politiskajā vidē, kurā iztrūkst idejas un 
partijas nebalsta ideoloģijas, reputācija 
kļūst par noteicošo izvēles faktoru



Tendence nr.5. Pētnieciskās 

žurnālistikas uzplaukums

•Daudz vairāk pētnieciskās žurnālistikas 
projektu nekā citās Baltijas valstīs un 
Skandināvijā

• Starptautiski projekti un starptautiski 
žurnālistu tīkli

•Attīstības virziens - no korupcijas un 
negodīgas politikas atmaskojumiem uz 
sociālu problēmu un valsts sniegto 
pakalpojumu sistēmu pētījumiem



Ko jūs sastapsiet?

• Godīgi un labi žurnālisti
• Dusmīgie, neatlaidīgie, prasīgie žurnālisti
• Viedokļu žurnālistika
• Žurnālists kā «ķermenis, kas pārnēsā ieraksta 

tehniku», tikai fiksē
• «Ķiršu lasīšana» jeb radītā satura pielāgošana 

iepriekš izveidotai vēstījuma shēmai
• Konteksta neesamība
• Ķerošie un bēgošie
• Tie, kas vēlas sadraudzēties

Olga Dragiļeva, LTV1 «De Facto»



www.rsu.lv

«Žurnālistika ir kādam nevēlamas 

informācijas publiskošana. 

Viss pārējais ir sabiedriskās 

attiecības.»

Džordžs Orvels


