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Senior, uzmanies!

Viltus ziņu audēji nesnauž!

Biedrības “LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” pieredze

senioru informēšanā par viltus ziņām un apmācībās, 

kā tās atšķirt no patiesas informācijas



Senior, neiekrīti viltus ziņu tīklos!

nekritiski izturas pret rakstītu informāciju (sociālajos tīklos, dažādos “ziņu portālos” rakstītais taču nevar būt meli!);

ietekmējas no sensacionāliem, dramatiskiem virsrakstiem;

vairāk uzticas ģimenes locekļu, paziņu, kaimiņu teiktajam;

nemēdz pārbaudīt informāciju un salīdzināt ar citiem informācijas avotiem;

viltus ziņas ir skaļas un ļoti ātri izplatās.

nereti neatšķir propagandu no patiesas informācijas.

Seniori viegli uzķeras uz viltus ziņu makšķeres, jo:



interneta portālos un sociālajos tīklos publicētā informācija var būt melīga un tikusi radīta propagandai un “smadzeņu 

skalošanai”;

interneta portālos un sociālajos tīklos publicētie video var būt safabricēti kāda interesēm atbilstoša viedokļa formēšanai;

video tiešraides internetā var būt safabricētas un maldinošas, bet tajos izmantotās ainas piemeklētas no notikumiem citos 

pasaules reģionos un laika periodos;

“eksperti”, kuri publiski (visbiežāk sociālajos tīklos) pauž kādu noteikti viedokli par sabiedrībai nozīmīgām norisēm, 

pakalpojumiem, precēm, finanšu ieguldījumiem u.tml., var būt tikai apmaksāti aktieri vai noteiktu interešu pārstāvji;

ģimenes locekļi, draugi, kaimiņi var apzināti sniegt maldinošu un nepārbaudītu informāciju.

Viltus ziņu audēji nesnauž! 

Senioriem ir grūti noticēt, ka:



Ietekmējas no sensacionāliem virsrakstiem

Skaļums, pārspīlējumi un emocijas pret racionāliem argumentiem 

Informācijas pārbagātības apstākļos skaļi, emocionāli un pārspīlēti virsraksti pievērš daudz lielāku uzmanību. Sensacionāls 

formulējums tiek uztverts kā patiesība, kuru kāds no sabiedrības gribējis slēpt;

virsrakstā paustais sakrīt ar cilvēka pārliecību. Piemēram, senioram ir bail vakcinēties, tādēļ viltus ziņa “Covid-19 vakcīna 

nedarbojas!” tiek uztverta kā patiesība un kā “ziņa no uzticamiem avotiem” tiražēta tālāk. Ar šādu situāciju LSKA bieži 

sastapās projekta “Būsim vakcinēti un veseli!” īstenošanas laikā;

pārstāstot šādu ziņu citiem, cilvēks pats nemaz neapzinās, ka dalās ar dezinformāciju. Kad seniors kaut kur internetā vai 

sociālajos tīklos jau lasītu ziņu dzird atkārtoti no paziņām, kaimiņiem vai kur citur, viņā nostiprinās pārliecība, ka tā ir 

patiesība.   



Senior, nekļūsti par propagandas upuri!

LSKA informē seniorus, ka propaganda nav tikai klaja aģitācija. Tās ieroči ir daudz rafinētāki, bet mērķi - dažādi.

Propaganda mēdz aizstāt patiesību ar konkrētai iedzīvotāju grupai patīkamiem vārdiem un solījumiem.

Propagandai raksturīga neiedziļināšanās tematā, virspusējība, sagrozīšana, maldinoša faktu pārstāstīšana.

Propaganda turas pie principa: ja melot, tad pēc iespējas nekaunīgāk. Cilvēks vienkārši nespēj noticēt, ka meli var būt tik lieli un visaptveroši. Spilgts 

piemērs - Krievijas meli par karu Ukrainā.

Propaganda mēdz izraut faktus no konteksta. Vienīgais veids, kā sevi pasargāt no šādas viltus informācijas, ir faktu pārbaude vairākos avotos (dažādos 

plašsaziņas līdzekļos).

Propaganda mēdz manipulēt ar informācijas avotiem, nereti sagrozot sabiedrībā autoritatīvu personu vai organizāciju pausto, vai pat “pierakstot” tiem 

tādas frāzes, ko viņi nekad nav teikuši. 

Propagandai raksturīga arī vēstures viltošana caur pseidovēsturiskām grāmatām, publikācijā, kinofilmām un pseidovēsturnieku pausto. 

No propagandistu slazdiem var glābt tikai patiesa informācija



Nekritiska attieksme pret informāciju

seniori labprāt tic dažādu avotu publiskotai informācijai, kurā minēts  viņiem emocionāli tuvs viedoklis. Apgalvojums “kovida

nav” viņiem rada drošības sajūtu;

uzmanību piesaita ārzemju “pētījumi”, kuros apgalvots, ka “patiesība tiek slēpta” un pandēmija ir tikai afēra. Vietnes vai 

informācijas avota uzticamība šaubas neraisa;

netic, ka sabiedrībā zināmi Covid-19 un vakcinācijas noliedzēji var publiski melot;

seniori ir labticīgi un savā iepriekšējā pieredzē nav sastapušies ar viltus ziņām;

netic, ka stāsti par cilvēkiem, kuriem “pote iznīcinājusi visu imūnsistēmu”, “aizgājis trombs” utml, varētu būt nepatiesi. Jo “ar 

veselību taču nejoko”.

Joprojām ir aktuāla patiesa informācija par vakcinēšanos pret Covid-19. Senioru informēšana jāturpina!    

Īstenojot projektu “Būsim vakcinēti un veseli!” LSKA pārliecinājās, ka:



Vairāk uzticas ģimenes locekļu, paziņu teiktajam

Lai arī daudzi seniori apguvuši interneta sniegtās iespējas, liela daļa gados vecu cilvēku ar datoru ir uz “jūs”. Viens no viņu galvenajiem 

informācijas avotiem ir saziņa ar ģimenes locekļiem, paziņām, kaimiņiem. Vecie ļaudis ir pārliecināti, ka šie cilvēki viņus nemāna;

būtisks sarunu temats gados veciem cilvēkiem ir veselība, tādēļ viņi ļoti viegli “uzķeras” uz tādiem apgalvojumiem kā “vakcīnas ir 

inde”, “potes blaknes novedīs kapā ātrāk par kovidu”, utml;

seniori mēdz noticēt arī stāstiem par “brīnumpulverīšiem” utml, par kuriem ārsti sazvērnieciski nestāsta;

svarīga ir arī finansiālā drošība, tādēļ gados veci cilvēki zaudē piesardzību un notic stāstiem par iespējām īsā laikā nopelnīt lielu naudu. 

Ja kaimiņiene saka, ka viņas meitas drauga mātes kolēģes vīrs tā nopelnīja, viņi tam tic;

sensacionālas, dramatiskas ziņas, “konspirāciju teorijas” šķiet pietiekami interesants un līdz ar to arī patiess sarunu temats. Jo “nevar 

taču būt, ka tik daudzi cilvēki melo!”;

lielākoties gados veci cilvēki nemēdz pārbaudīt informāciju un salīdzināt ar citiem avotiem.

Princips “viena tante teica” joprojām ir ļoti spēcīgs



Viltus ziņas ir agresīvas

LSKA, tiekoties ar senioriem dažādās finanšu jautājumiem veltītās mesitarklasēs un Sarunu klubiņos, kā arī īstenojot projektu “Būsim 

vakcinēti un veseli!”, pārliecinājās, ka senioru izvēli visdažādākajos jautājumos lielā mērā ietekmē:

kaimiņu, draugu un paziņu viedoklis par konkrēto jautājumu;

ģimenes locekļu nostāja;

dažādos interneta resursos, tai skaitā sociālajos tīklos, rodamā informācija;

informācija par sabiedrībā zināmu cilvēku, tai skaitā politiķu, teikto un aktivitātēm;

līdz tam senioriem nezināmu “ekspertu” teiktais par dažādām jomām, galvenokārt, veselību;

seniori bieži paļaujas uz telefonmārketinga speciālistu teikto un tāpēc veic nevajadzīgus pirkumus. 

Ja seniors viltus ziņu lasījis/dzirdējis no vairākiem avotiem, viņš ir pārliecināts par tās patiesumu un pārliecināt viņu par

pretējo ir ļoti grūti, nereti pat neiespējami.

Tās skar praktiski visas mūsu dzīves jomas



LSKA pieredze viltus ziņu par Covid-19 atspēkošanā

LSKA izgatavoja un izplatīja visos Latvijas reģionos 

informatīvo biļetenu “Būsim vakcinēti un veseli!”.

Informācijas sniegšanai piesaistījām Latvijā 

pazīstamus un senioru vidē autoritāti guvušus mediķus.

Informācija sniegta īsā un vienkāršā formā.

Katrs var pārliecināties par informācijas avota uzticamību.

Pret viltus ziņām var cīnīties tikai ar patiesību



Pret dezinformāciju ar patiesu informāciju

Informācijas sniedzējs ir uzticams sabiedrībā cienīts profesionālis

Videomateriāli par ar vakcināciju saistītiem jautājumiem



Atspēkojam viltus ziņas pēc iespējas plašāk

Izveidojām Facebook kontu “Būsim vakcinēti!”

Informējam LSKA mājas lapā

Stāstam tiekoties ar senioriem visā Latvijā



Arī  negaidītas bagātības solījumi ir viltus ziņas

E-pastā saņemti ziņojumi par pēc nejaušības principa organizētā loterijā saņemtu laimestu;

E-pastā saņemti ziņojumi par negaidītu mantojumu;

tā saucamās “Nigērijas vēstules”, kas sola miljonus par starpniecību;

zvans “no bankas” un prasība atklāt savus datus;

aicinājums investēt dažādās brokeru/investīciju platformās, kuras nav reģistrētas Latvijā;

piedāvājumi atgūt šādās platformās ieguldīto naudu, u.c.

Krāpnieku melu arsenāls kļūst arvien plašāks



Pirms uzticies, pārbaudi!

LSKA savā mājaslapā www.lskapvieniba.lv regulāri publicē informāciju senioriem par dažādiem ar krāpšanu saistītiem riskiem un stāsta par tiem arī 

semināros. Lūk, daži spilgtākie piemēri.

Pirms veikt kādas operācijas savā internetbankā, noteikti jāpārliecinās, vai bankas interneta vietne ir īsta. Krāpnieki mēdz viltot banku mājaslapas!

Ja saņemts paziņojums no Latvijas Pasta, ka uz jūsu vārdu saņemts sūtījums un norādītajā saitē jāveic priekšapmaksa, neuzķerieties, tā ir krāpšana!

Krāpnieki mēdz izvilināt norēķinu karšu datus, nosūtot saiti uz viltus interneta vietnēm, kas vizuāli atgādina kurjerpakalpojumu “DPD Latvija” un “Omniva” interneta 

mājas lapas. Šādas uz tālruni vai e-pastu atsūtītas saites nekādā gadījumā nedrīkst vērt vaļā!

Neuzķerieties sociālajos tīklos uz krāpnieciskām reklāmām, kas aicina ieguldīt “Latvenergo” attīstībā un iegūt milzīgu peļņu. Tā ir nekaunīga krāpšana!

Krāpnieki izdomā arvien jaunas metodes iedzīvotāju naudas izkrāpšanai. Tāpēc esiet uzmanīgi, pirms uzticieties, pārbaudiet!

Visiem zināms nosaukums vēl nav garantija



Seniori uzķeras 

uz krāpnieku viltus ziņu makšķeres, jo:

Seniori ir labticīgi un uzticas “bankas darbinieka” vai “finanšu speciālista” teiktajam;

nekritiski izvērtē sveša cilvēka telefoniski teikto vai e-pastā rakstīto;

vēlas ticēt “lieliskajai iespējai” iegūt lielus finanšu līdzekļus;

vēlas ticēt iespējai atgūt zaudēto naudu;

nezina drošības pamatprincipus digitālajā vidē;

nespēj pat iedomāties, ka krāpnieki var izmantot arī visiem zināmu uzņēmumu nosaukumus;

nezina, ka jebukuru, arī bankas, mājaslapu ir iespējams viltot;

nav pamanījuši/pievērsuši uzmanību Valsts policijas brīdinājumiem par krāpnieku aktivitātēm.



Ar dzīves pieredzi pret viltus ziņām

LSKA rīkoja meistarklasi par finanšu drošību internetā un skaidro šos jautājumus arī tiekoties ar senioriem visā 

Latvijā. LSKA skaidro par:

drošības noteikumiem internetbankā;

kas jāzina par Smart-ID un drošību;

kā droši iepirkties internetveikalos;

kādas pazīmes liecina, ka zvana krāpnieki;

kādus jaunus paņēmienus krāpnieki izmanto iedzīvotāju apkrāpšanai;

kā neuzķerties uz krāpnieku āķa internetā.

Informācija un zināšanas apbruņo



LSKA pieredze brīdinot par krāpniekiem

Rīkojām meistarklasi “Kā nodrošināt savu finanšu drošību internetā”;

skaidrojam, kad noteikti nevajag atbildēt uz e-pasta vētulēm, kādas ir

krāpnieku vēstuļu pazīmes;

brīdinām par krāpniekiem un viņu metodēm reģionālajos medijos un LSKA

mājas lapā www.lskapvieniba.lv.

Neapdomīga rīcība digitālajā vidē var novest pie finasnsiāliem zaudējumiem



Paldies par uzmanību!

Grafiskajā noformējumā izmantoti attēli no vietnes pixabay.com

http://pixabay.com

