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Nepieciešamība 
pēc orientiera

Jo personīgi atbilstošāka / nozīmīgāka 
šķiet tēma un lielāka tajā nenoteiktība / 
neskaidrība, jo augstāka būs vēlme rast 
orientieri jeb izprast situāciju 

Augsta ziņkārība un vēlme pēc arvien 
jaunas informācijas

Dienaskārtības 
noteikšanas 
teorija

McCombs, M., Shaw, L. D., Weaver, H. D. (2014) New Directions in Agenda-Setting Theory and Research. Mass Communication and Society, 17 (6), 781–802.

Vēlme uzzināt arvien jaunu 

informāciju par neskaidro 

jautājumu



Informācija par Covid-19 piepilda 
Whatsapp un citu sociālo mediju 
jaunumu plūsmu.

Pasaules veselības organizācija:

informācijas pārpilnība par šo 

koronavīrusu cilvēkiem apgrūtina 

saprast atšķirību starp uzticamām 

ziņām un maldinošu informāciju.

Dezinformācija par COVID-19 

sasniedz daudz vairāk cilvēku nekā 

iepriekšējās pandēmijās, un tai ir 

ievērojams kaitējuma potenciāls.



Pētījums

• 2020. gada 21.martā visplašāk skatītie Youtube video

• Atslēgvārdi «koronavīruss» un «Covid-19» 

• Tika analizēti 75 TOP video no katra atslēgvārda

• No izlases izņemti video, kas dublējās (bija kopijas), ne-angļu valodā, 
bez audio un bez vizuālā materiāla, ilgāki par vienu stundu, tiešraides 
vai nesaistīti ar Covid-19 tematiku

• Tika atlasīti 150 video, no kuriem tika analizēti 69 video ar kopumā 
257 804 146 skatījumiem. 

• Pētnieki analizēja avotu, saturu un citus video kritērijus, piemēram, 
faktoloģisku informāciju par vīrusa izplatību, tipiskiem simptomiem, 
profilaksi, epidemioloģiju u.c.

https://gh.bmj.com/content/bmjgh/5/5/e002604.full.pdf
Li HO-Y, Bailey A, Huynh D, et al. YouTube as a source of information on COVID-19: a pandemic of misinformation? BMJ Global 

Health 2020;5:e002604. doi:10.1136/ bmjgh-2020-002604

https://gh.bmj.com/content/bmjgh/5/5/e002604.full.pdf


Avots: Li HO-Y, Bailey A, Huynh D, et al. YouTube as a source of information on COVID-19: a pandemic of 

misinformation? BMJ Global Health 2020;5:e002604. doi:10.1136/ bmjgh-2020-002604

Televīzijas ziņas
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YOUTUBE SKATĪTĀKO VIDEO AR ATSLĒGVĀRDIEM "KORONAVĪRUSS" UN "COVID-

19"  IZCELSME, 2020. GADA 21.MARTS, N=69 VIDEO



• Profesionāļu un valsts iestāžu videoklipu precizitāte un 
kvalitāte visos rādītājos bija ievērojami augstāka nekā citos 
avotos, taču tie nebija visskatītākie. 

• Tie veidoja tikai 11% no visiem video un 10% no skatījumiem. 



Vidēji katrs ceturtais video (19; 27,5%) 
saturēja maldinošu vai neprecīzu 
informāciju 
Tie veidoja 62 042 609 skatījumus jeb ~ ¼ daļu (24%) no 
kopējā video skatījumu skaita. 

Starp 19 maldinošajiem videoklipiem: izklaides ziņas, 
kabeļtelevīzijas ziņas, interneta ziņas un lietotāju veidotie 
video



• Pētnieki iesaka valsts 
iestādēm efektīvāk 
izmantot Youtube, lai 
sabiedrībai sniegtu 
savlaicīgu un precīzu 
informāciju, tādējādi 
samazinot 
dezinformācijas 
izplatīšanos. 



Dezinfodēmija (disinformation + pandemy)

UNESCO jēdziens - raksturo dezinformāciju, kas izplatās 
paralēli COVID-19 pandēmijai un vairo pandēmijas draudus

Dezinformācija par COVID-19 ir bīstama dzīvībai un 
veselībai, jo izraisa vai pavairo neskaidrību par cilvēku 
drošībai svarīgām personīgajām un politiskajām izvēlēm, 
kas ietekmē gandrīz ikvienu cilvēku un globālo 
ekonomiku.

https://en.unesco.org/covid19/disinfodemic

https://en.unesco.org/covid19/disinfodemic


Deviņas biežākās dezinfodēmijas tēmas

• konspirācijas teorijas par COVID-19 izcelsmi un izplatību;

• nepatiesa vai maldinoša statistika par inficēto skaitu un mirstību;

• nepatiesa informācija par pandēmijas un sociālās izolēšanas ietekmi
uz ekonomiku;

• žurnālistu un uzticamu ziņu kanālu diskreditēšana;

• bīstama dezinformācija par slimības profilaksi un ārstēšanu;

• dezinformācija par pandēmijas ietekmi uz sabiedrību un vidi;

• jautājuma politizācija;

• krāpnieciska satura radīšana finansiālā labuma gūšanai;

• nepatiesas ziņas par slavenību saslimstību ar COVID-19

Avots: UNESCO
https://en.unesco.org/covid19/disinfodemic

https://en.unesco.org/covid19/disinfodemic


% no respondentiem, kas uzskata, ka prot atpazīt, kura 
informācija medijos ir uzticama un kura tendencioza vai 

safabricēta 

11

51%

2019

40%

2017

Vecums 16-20 21-31 32-46 47-60 61-76 77+
% 61% 61% 49% 51% 45% 42%

2019

Dati: Latvijas Zinātņu padomes projekta „Latvijas mediju ekoloģija: Ceturtās industriālās revolūcijas izraisīto pārmaiņu analīze” 

aptauja (2019) un Kultūras ministrijas Latvijas iedzīvotāju medijpratības pētījums (2017) 



% no respondentiem, kas norāda, ka  nav domājuši, vai 
prot atpazīt, kura informācija medijos ir uzticama un kura 

tendencioza vai safabricēta 

12

27%

2017

9%

2019

Vecums 16-20 21-31 32-46 47-60 61-76 77+
% 4% 4% 6% 7% 13% 26%

2019

Dati: Latvijas Zinātņu padomes projekta „Latvijas mediju ekoloģija: Ceturtās industriālās revolūcijas izraisīto pārmaiņu analīze” 

aptauja (2019) un Kultūras ministrijas Latvijas iedzīvotāju medijpratības pētījums (2017) 



% no respondentiem, kas atzīst, ka viņiem trūkst 
zināšanu, lai identificētu, kura informācija ir uzticama un 

kura tendencioza vai safabricēta 

13

11%

2017

11%

2019

Vecums 16-20 21-31 32-46 47-60 61-76 77+
% 9% 9% 10% 10% 15% 9%2019



Paspilgtinās līdzšinējie 
izaicinājumi medijpratībai

• Informācijas pārsātinājums

• Dezinformācija un viltus ziņas

• Konspirācijas teorijas

• Vai eksperts ir eksperts?

• Vai var ticēt «aculieciniekam»?



Ne vienmēr 
informācija ir 100% 
(ne)uzticama –
jāmācās vērtēt 
uzticamības līmeni





Neatļauj publicēt saturu, 
kas izplata dezinformāciju 
par Covid-19:

• Ārstēšanu

• Prevenciju

• Diagnosticēšanu

• Transmisiju

https://support.google.com/youtube/answer/9891785?hl=en

https://support.google.com/youtube/answer/9891785?hl=en


sola, ka 
šāda veida saturs 
tiks izņemts laukā 
no platformas un 
publicētājam par to 
nosūtīta vēstule.

Ja pirmoreiz – tikai 
brīdinājums. 
Sakrājot vairākus 
pārkāpumus, 
Youtube kanāls var 
tikt uz noteiktu laiku 
slēgts.

Piemēri, kas tiek uzskatīts par 
dezinformāciju attiecībā uz Covid-19



Vairāk nekā

stundas video ik 
minūti tiek 

augšupielādētas 
Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=XLn44ZMsA3o

https://www.youtube.com/watch?v=XLn44ZMsA3o


tulkotājs un meklētājs automātiski 
piedāvā informāciju par Covid-19



Atmiņas un kultūras
iestāžu loma
dezinformācijas
ierobežošanā

UNESCO vebinārs 27.08.2020

• Digitālo materiālu
pieejamība tad, kad fiziski
bibliotēkas / muzeji ir slēgti

• Piedāvā augsti uzticamu
saturu savā ekspertīzes
jomā



https://www.facebook.com/watch/live/?v=798919084199413&ref=watch_permalink

https://www.facebook.com/watch/live/?v=798919084199413&ref=watch_permalink


https://www.facebook.com/watch/live/?v=798919084199413&ref=watch_permalink

https://www.facebook.com/watch/live/?v=798919084199413&ref=watch_permalink






Paldies par uzmanību!

klinta@gmail.com


