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Medijpratība manā pieredzē – no politikas veidošanas, 
akadēmiskā un praktiķu skatu punkta

• Doktora grāds komunikācijas zinātnē 

• Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļa (2015-2019)

• Docente Vidzemes Augstskolā un Latvijas Universitātē

• Pētniece LU Sociālo un politisko pētījumu institūtā

• Medijpratības projektu un semināru vadītāja

• Distinguished Humphrey Fellowship Program at the University of

Washington (programma «Media and information» 2021. gada augustā)



Laba ASV pētnieku grāmata 
par datu izvērtēšanu!



«Ir trīs veidu meli – meli, lieli meli un statistika»



Maldinoša / manipulatīva statistika

• Skaitlisku datu ļaunprātīga izmantošana (mērķtiecīgi vai nejauši, 

nezināšanas dēļ).

• Dati var tikt selektīvi atlasīti publicēšanai, lai tie atbalsta tikai kādas 

noteiktas gaidas.

• Ja auditorija nepamana kļūdu, tai nav pilnīgas datu ainas.

https://www.datapine.com/blog/misleading-statistics-and-data/



Datu pratība

Spēja lasīt, saprast, korekti interpretēt, izveidot un komunicēt 

datus kā informāciju. 

Līdzīgi kā lasītprasme kā vispārējs jēdziens, datu pratība ir vērsta 

uz kompetencēm, kas saistītas ar darbu ar datiem.
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mazas izlases gadījumā



94% no 5 pētījuma dalībniecēm…

https://www.madaracosmetics.com/lv/veikals/time-miracle-total-renewal-nakts-krems

https://www.madaracosmetics.com/lv/veikals/time-miracle-total-renewal-nakts-krems


Kāda šeit ir problēma?

https://www.mossacosmetics.com/lv/veikals/youth-defence-atjaunojoss-nakts-krems

https://www.mossacosmetics.com/lv/veikals/youth-defence-atjaunojoss-nakts-krems


Nereti izmantots kosmētikas pētījumos

https://www.livin.lv/p/antipodes-davanu-komplekts-sejas-adas-mitrinasanai-hydration-heroes-
01000011988?utm_source=bio.lv&utm_medium=domain

https://www.livin.lv/p/antipodes-davanu-komplekts-sejas-adas-mitrinasanai-hydration-heroes-01000011988?utm_source=bio.lv&utm_medium=domain


Maldinoša datu 
vizualizācija



«Es taču pats savām acīm 
redzēju!»



Kas šajā
diagrammā ir
manipulatīvs?



https://www.datapine.com/blog/misleading-data-visualization-examples/

https://www.datapine.com/blog/misleading-data-visualization-examples/


Datu izlaišana

https://www.datapine.com/blog/misleading-
data-visualization-examples/

https://www.datapine.com/blog/misleading-data-visualization-examples/




https://qz.com/122921/the-chart-tim-cook-doesnt-want-you-to-see/ un https://www.everythingzoomer.com/money/personal-
finance/2013/09/10/yawn-apple-launches-new-iphones-other-stuff/

https://qz.com/122921/the-chart-tim-cook-doesnt-want-you-to-see/
https://www.everythingzoomer.com/money/personal-finance/2013/09/10/yawn-apple-launches-new-iphones-other-stuff/


Nepareiza kauzalitāte 
(cēlonība)



Nepareiza kauzalitāte

https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/bald-men-higher-risk-severe-case-covid-19-research-finds/

https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/bald-men-higher-risk-severe-case-covid-19-research-finds/


Cilvēki pieņem asociācijas starp 2 lietām kā pierādījumus un 
mēģina pārdot «stāstu» par to, kā viena lieta ietekmē otru.

Šķiet, ka 2 lietas tie asociētas viena ar otru, tās arī izraisa viena 
otru. 

Laulības statuss tiek sasaistīts ar pašnāvības rādītājiem utt.



• Nekustamā īpašuma tirdzniecības 
vietne «Zillow» 2018. gadā ziņoja, ka ir 
vērojama korelācija: pilsētās, kurās ir 
pieaugušas nekustamā īpašuma cenas, 
vienlaikus ir samazinājusies dzimstība 
sievietēm vecumā no 25 līdz 29 
gadiem. 

• Vienkāršotais pārdodamais stāsts varētu 
būt «uzturēt bērnus ir dārgi».  

• Tomēr «Zillow» skaidroja, ka ir 
apdzīvotas vietas, kur dzīvo vairāk jaunu 
cilvēku ar labām karjerām, kuri var 
atļauties dārgus mājokļus, bet kuriem 
tieši karjeras dēļ nav bērnu līdz 30. 



Taču tā ir tikai 
korelācija, 
nevis cēlonība 
kā šeit 
rakstīts!

Carl T. Bergstrom & Jevin
D. West «Calling Bullshit: 
The Art of Skepticism in a 
Data-Driven World», P. 60.

https://www.marketwatch.com/sto
ry/another-adverse-effect-of-high-
home-prices-fewer-babies-2018-
06-06

https://www.marketwatch.com/story/another-adverse-effect-of-high-home-prices-fewer-babies-2018-06-06


Studentu alkohola patēriņš

• Ietekmīgs 1986. gada raksts «Naturalistic Observations of

Beer Drinking among College Students»

• Tika meklēti faktori, kas ietekmē to, kāpēc vairāk tiek 

patērēts alus koledžas krogos.

• Pētnieks novēroja alus vienību skaitu, ko katrs students 

izdzēra un uzskaitīja to, vai alus iegādāts glāzē, pudelē vai 

alus kausā (pitcher).

• Tika novērota spēcīga korelācija starp trauku, kurā alus 

servēts, un tā patērēto daudzumu!

Carl T. Bergstrom & Jevin D. West «Calling Bullshit: The
Art of Skepticism in a Data-Driven World», P. 62-63.



Studenti, kuri alu dzēra no 

kausa, izdzēra ~2 līdz 4 

reizes vairāk alus nekā tie, 

kuri dzēra alu no glāzes vai 

pudeles. 

Carl T. Bergstrom & Jevin D. West «Calling
Bullshit: The Art of Skepticism in a Data-Driven
World», P. 63.



Pētījuma autori bija uzmanīgi kādas cēlonības pasludināšanai, taču 

to izdarīja žurnālisti un cilvēki plašākās diskusijās par alkohola 

lietošanu koledžu «pilsētiņās». 

• «Cilvēki dzer vairāk, KAD alus tiek lietots no kausiem» 

• «Cilvēki dzer vairāk TĀPĒC, ka alus tiek pasniegts kausos».

Carl T. Bergstrom & Jevin D. West «Calling Bullshit: The Art 
of Skepticism in a Data-Driven World», P. 63-64.
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Paldies par 
uzmanību!

Klinta@ gmail.com


