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Fokusā: Latvijas gadījums
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vadītāja 2 8 . 0 7 .2 0 2 2



Pieaug interneta lietotāju skaits

2 0 1 2 .  gadā 3 4 %  planētas iedzīvotāju; 2 0 1 7 . gadā –

50%)

Mainās lasītāju paradumi, strauji  

krities tradicionālo mediju lietojums

Bezmaksas saturs noēd tradicionālo  

mediju iespējas

Pieaudzis lietotāju saturaapjoms,

lielā mērā – u z  pašu radītā satura rēķina

I r zems kritiskās domāšanas un  

medijpratības līmenis

Informācijas šķirošanas algoritmi

rada eho kameras un informācijas

filtru burbuļus;

Pasaules

tendences
no UNESCO z iņojuma

«Pasaules tendences vārda 

brīvības  un mediju attīstības 

jomā» (2 0 1 8 ) un pētījuma 

«Latvijas mediju  vides 

daudzveidība» (2016 -2018 )



Iz vēstures
Avīzes   *I gs.p.m.ē Senā Roma – trīs avīzes, ziņu lapas

* 6.gs. senajā Ķīnā – «Valdības Vēstnesis»
* 15.gs. Gūtenberga spiestuves iespējas 1609, 

16.gs. beigās pavairo
* 1789. gads ASV – «Vārda brīvība»
* 1792. ASV – pa pastu nogādā abonentiem

Latvijā: *17. gs. «Rigische Montags» (Donnerstags) ordinari

PostZeitung (Rigische Novellen); nedēļas avīze Российское 

еженедельное издание в Риге (1816), latviski – «Latviešu Avīzes» (1822-
1915 Jelgavā) «Latviešu Ārste» (1768)



Radio
1889. gads – radiotelegrāfs praksē (Itālija)

1906. gads – iespējams pārraidīt balsi un mūziku (ASV)

1920. gads – pirmie komercradio (ASV)

1922. gads – BBC (Londona)

1925. gads  – Radio Rīga

Televīzija
1884. – Nipkovs, Vācija, 1. televizors

1926. – Bērds, Skotija, 1. pārraide

1954. gada 6. novembris – LTV



Vispasaules 

tīmeklis –

Internets

1969. gads – ASV

1983. gads – TCP/IP protokols –

iespēja pasaulei

1986. gads – ASV zinātnes tīkls

1991. gads – T. Berns-Lī – ideja par 

pasaules tīklu



Type to enter a caption.

45% - Facebook

67% ASV iedzīvotāju 

iegūst ziņas sociālajos tīklos

Pew Research 2017



Draugiem.lv –2004

Facebook –2004

Snapchat –2011

Discard – 2015

Twiter – 2016
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Vidēji 7 nepatiesi vai maldinoši 
apgalvojumi dienā 

Washington Post (08.2018.)



Jēdziens

“alternatīvie fakti”

Donalda Trampa inaugurācija  20.01.2017.

Kelianna Konveja







Vairāki desmiti starptautisku 

faktu pārbaudes projektu 

Vairāk nekā 90% izveidoti 

pēc 2010.gada

Reuters institūta pētījums, 2016.



FactCheck.org (ASV, 2003)

Politifact.org (ASV, 2007)

FullFact.org (Lielbritānija, 2009)

StopFake.org (Ukraina, 2014) 

Bellingcat (Nīderlande, 2014 Eliotes Higinss, Hristo Grozevs)

Melu detektors (2014)

Latvijas Avīze atmasko (2017)

TV3 Melu teorija (2017)

Re:cehek (Re:Baltica 2011; kopš 2019 IFCN – Starptautiskā faktu pārbaudes 

tīkla dalībnieks)

.

http://factcheck.org/
http://politifact.org/
http://fullfact.org/
http://stopfake.org/
https://www.lsm.lv/temas/melu-detektors/
https://www.la.lv/category/latvija/latvijas-avize-atmasko
https://tvplay.skaties.lv/melu-teorija/


Latvijā – arī, BET...

Latvijas mediju tirgus ir  

mizerabls – iedzīvotāju  

skaits pēdējos 10 gados  

samazinājies par 12%

Ir  divas mediju, valodu  

telpas, kas korelējas tikai  

daļēji

Latvijā ~52% iedzīvotāju  

vecumā no 16 līdz 70  

gadiem nav digitālo  

pamatprasmju

(no EK 2020. gada  

ziņojuma)

Prasmes ir, bet nav rīku – 20%



Vēl dažas Latvijas  

īpatnības



Kas ir medijs? Kas ir žurnālists?

Masas ar rupo ru  un dēli?

Drukājums ,  kas iznāk reiz i 3 mēnešos?

Izklaides un tehnoloģiju uzņēmums?

Nenoskārstai vajadzībai apmaksātu sa turu ražojošs

uzņēmums ar valsts kapitālu 5 0 - 6 0 % apmērā? ? Uz

projekta laiku producenta savākta radošā komanda?

Cilvēks, kam ir konts  

instagramā, tviterī un feisbukā?

Cilvēks, kas savācis 1 0 0 0 0   

skatījumu?

Aktīv ists ar viedtālruni?

Apmaksātu rakstdarbu veicējs?

“Labie” ietekmeļi?

1. Likums ar pelējumu – ir  

jautājumi, nav atbilžu



3. ”Pasts mani dancināja, katru gadu  

draudēdams!”
Sadarbības metode – ikdagēja mediju šantāža

1 x nedēļā

PIEGĀDE

+33%

Piegādes kvalitātes  

pazemināšana

“Durvju atvēršanas”  

cenas pieaugums

I nfrastruktūras  

minimalizēšana



4. Valsts joprojām pieļaujun  

pat atbalsta mediju un  

reklāmas tirgus kropļošana

Pašvaldības joprojām darbojas mediju vidē, 

imitējot  žurnālistiku, ir ”avīzītes, TV un Radio, ir

”redaktori”

Valsts struktūras – ministrijas, dienesti, 

kapitālsabiedrības – informēšanas kampaņas joprojām rīko 

uz  neatkarīgu mediju  rēķina (gan ES projektu, gan VID, 

gan citu dienestu  kampaņām ir nolīgti PR aģentūras, kas 

medijiem pieprasa  bezmaksas publikācijas vai publikācijas 

ar ievērojamām  atlaidēm! Valsts struktūru pielikumi un 

ieliktnīši tiek izplatīti  kopā ar pašvaldības ”avīzītēm”



5. Reāli ne ES, ne Latvijā nav iespējams taisnīgs  

tirgus digitālo reklāmu jomā – digitālie milži,
dzīvojot beznodokļu režīmā, liek pārdoties par

sīknaudu



6. Darbojas instrumentālie jeb mediju  

izstrādājumi, kas ir – labākajā  

gadījumā – formāli neatkarīgi



7. Pašvaldībās un arī valsts sektorā  

daudzviet joprojām tiek kavētsžurnālistu  

darbs

Ir pašvaldības, kur PR speciālisti un arī pašvaldību vadītāji atsakās

sniegt  informāciju, vēlas iegūt bezmaksas reklāmas laukumus 

”pozitīvisma  kampaņām”, žurnālistu, vienkārši nobalsojot, var neielaisti 

domes un  komiteju sēdēs utt;

Arī valsts iestādēs, tai skaitā LVC, VUGD,  

Latvijas pasts iegūt informāciju pēc būtības 

ir  neiespējamā misija



Iesniegumu l ikums ļauj atbildi novilcināt līdz 3 0  dienām, š is nosacījums arī  

bieži tiek pārkāpts;

Iestādes pieprasa tikai rakst iski iesūtītus jautājums;

Daudzās iestādēs, uzņēmumos (piemēram, domē, Latvijas pastā,  

komunālajos uzņēmumos, reizēm v isās pašvaldības iestādēs) ar  

žurnālistiem atļauts runāt tikai īpaši deleģētiem pārstāvjiem

Sabiedrībai un arī žurnālistiem svarīga informācija nav iegūstama  

pieejamā un saprotamā veidā



Tiek liegta piekļuve sabiedrībai nozīmīgai informācijai;

Piemēram, nav iespējams uzz ināt publisko līdzekļu izlietojumu pašvaldības  

projektos, ja būvniecībā tiek piesaistīti apakšuzņēmēji – lai gan mūsu pieredze  

liecina, ka tā ir īstā koruptīvo darījumu un attiecīgi projektu sadārdzinājuma  

ķēdīte veidojas, tieši piesaistot apakšuzņēmējus, politiķu biznesa partnerus,  

sponsorus un/vai ģimenes locekļus

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku  

atlīdzības likums, 3. panta 9.daļa izmaiņas, kas liedz piekļūt  

ziņām par atalgojums publiskās pārvaldības iestādēs



Rezultātā



vietējās reklāmas kritums 2019.,  

2020. gadā – 45-50%

digitālās reklāmas pieagums (+8%)

papīra un attiecīgi drukas cenu  

kāpums (2022. gadā ~1% mēnesī,  

kopā kopš pērnā gada abonēšanas  

kampaņas – +15% un uz augšu;

pasta drauds +33%;

Drukātie un jo īpaši 

reģionālie šobrīd

vairumā gadījumu  

strādā ar  

zaudējumiem,

tērējot uzkrājumus un/vai 

attiecīgi – atbilstoši 

neapmaksājot žurnālistu  darbu, 

kas pagaidām balstās uz   

vecākās un vidējās paaudzes  

aizrautību, ieradumu un zināmā  

mērā – spēju upurēties.



Jaunie profesionāļi  

redakcijās ienākt nevar  

un nespēj –

redakcijām nav resursu – ne finansiālu,  

ne laika ziņā – profesionālai apmācībai.  

Esošajiem darbiniekiem ”jāražo”, lai gala  

produkts būtu žurnālistiski 

kvalitatīvs un  sabiedriski nozīmīgs.



Latvijas žurnālists, jo īpaši 

reģionos – gudrs, labi 

izglītots, zinošs, bet …vāji 

atalgots (A. Rožukalne, 

17.06.2022)



Vienīgais varas līdzsvarotājs reģionos ir  

vietējie neatkarīgie mediji,” teikts SIF  

pētījumā 2017. gadā un atkārto politoloģe  

Iveta Kažoka 2020. gada aprīlī.

Bet pašreizējā situācija ir reālsdrauds, ka 

vietējās kopienas paliek bez profesionāla 

demokrātijas instrumenta – bez jebkāda  

varas līdzsvarotāja reģionā.



..pazūd dzīvas latviešu valodas, tai skaitā  rakstu 

valodas vide

..iznīkst būtiska latviešu tautas

ku ltūrvēstur iskā vērtība

Līdz ar mediju..



Var notikt neierobežota 

dullināšana un maldināšana



85% no  Twitter 

krievu valodas satura 

par NATO klātbūtni

Latvijā nāk 

no “botiem” 

Stratcom pētījums 2017.g. 
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Viss slikti?! Dibinām bērnudārzu?!
BET apz ināmies , ka

Žurnālists ir aicinājuma profesija

Bez neatkarīgiem medijiem nevar būt demokrātiska valsts  

Demokrātija vienmēr ir ceļā – tās vērtības ir jāuztur

nepārtraukti...



Novērtējam sevi!

Cīnāmies!

Maināmies!



Apzināmies, ka mums pieder  

ievērojamas vērtības:

informētība, zināšanas, pieredze, uzticamība

spējam apmierināt unikālas auditorijas vajadzības – saturā saglabājot balansu starp 

”ļoti  svarīgs” un ”lai ir, ko lasīt”, ”par mani uzrakstīja”, ”palīdziet!”

zinām un jūtam, ar ko dzīvo un elpo mūsējie, tāpēc… ka paši esam šīs kopienas daļa

mums ir lojālākā auditorija visā Latvijas mediju vidē – par lielu drukātā medija saturu  

daļu auditorija samaksā (pat šobrīd, kad auditorijas kritums ir 2 -3% gadā, tā 

joprojām  ”turas” vidēji 10% robežās;



Cīnāmies!

DIBINĀM LATVIJAS  

ŽURNĀLISTUASOCIĀCIJU

20 0 7

DARBS AR POLITIĶIEM, –

KOLEKTĪVĀS VĒSTULES, DARBS  

SAEIMAS KOMISIJĀ, MEDIJU  

POLITIKAS NODAĻA, MEDIJU  

POLITIKAS PAMATNOSTĀDNES  

(MEDIJU DAUDZVEIDĪBAS  

SAGLABĀŠANA), MEDIJU  

ATBALSTAFONDS

2014; 15;16

MEDIJU OMBUDS, ASV  

VĒSTNIECĪBAS ATBALSTĪTI  

SEMINĀRI; IZMAIŅAS  

PAŠVALDĪBU LIKUMĀ

2018; 19; 20;

21; 22

DIBINĀM LATVIJAS  

REĢIONĀLU MEDIJU  

ASOCIĀCIJU. DARBOJAMIES  

LATVIJAS MEDIJU PADOMĒ

20 20



Faktu pārbaudes dažādās formas

*Mediji pārbauda amatpersonu u.c. publiski teikto

*Mediji pārbauda viltus ziņas jeb interneta vidē 

izplatītus nepatiesus apgalvojumus

*Mediji izskaidro

*Mediji atsauc atmiņā amatpersonu rīcību un 

izteikumus



Amatpersonu izteikumi

*Vai apgalvojums ir nozīmīgs?

*Vai apgalvojuma autors ir ieguvējs, to sakot? 

*Fakts, nevis viedoklis

*Vai fakts ir pārbaudāms?







Kā pārbaudīt?

*Google

*Leta, LSM u.c. ziņu arhīvi

*Centrālā statistikas pārvalde csb.gov.lv

*Zvans draugam (eksperti)

*Jautāt pēc pamatojuma, skaidrojuma pašam 

runātājam

*Konfrontrēšana









Niks Endziņš – 7 

mēneši cietumā



Jānis Sondars – vajātājs – 2,1 gads cietumā



“Katram ir 

tiesības uz savu 

viedokli, bet ne 

uz saviem 

faktiem”

Daniels Patriks Moinihans ASV 
senators, diplomāts, sociologs
(1927 - 2003)



Mediju daudzveidības 

sabiedriskais labums



!Nodrošina brīvības un demokrātijas esamības un lietošanas kļūdu un 

trūkumu pamanīšanu un novēršanu (piemēram, brīvais tirgus sekmē mediju 

īpašuma koncentrāciju, kas var apdraudēt vārda brīvību);

!Paver iespēju sociālajām un kultūras pārmaiņām, kas ietver jaunu, agrāk 

politiski un sociāli nevarīgu vai marginālu sociālo grupu nokļūšanu 

sabiedrības redzamības lokā un publiskas “balss” iegūšanu.



! Ļauj minoritātēm uzturēt savu kultūru un dzīvesveida atšķirību un 

savdabību

! Mazina konfliktu rašanos, dodot iespēju uzklausīt opozīcijā esošo 

viedokli un censties saprast viņu nostāju un intereses;

Piešķir daudzveidību un daudzkrāsainību kultūras un sociālajai dzīvei

! Ļauj gūt iespējami maksimālu labumu no medijos piedāvāto ideju 

“brīvā tirgus”.


