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Pirmsākums - 1941.gada 31.maijs

Nosaukums "Stars" - kopš 1954.gada

Kopš 1990.gada - neatkarīgs  

izdevums

SIA "Laikraksts Stars" - 13 darbinieki, 

no tiem - 6 žurnālisti

Par laikrakstu "Stars"

Autores foto



Ziņas

Laikraksta rubrikas

Reportāžas Problēmraksti
Intervijas ar 

interesantām  

personībām

Uzņēmējdarbība

Lauku sēta
Pašvaldību 

aktualitātes

Tematiskās lapas

Kultūra

Vērtīgie  

padomi
Brīvbrīdim

"Pieskāriens"  

(dzeja)

"Stariņš" 

(mazajiem  

lasītājiem)

U.C.



Ētikas kodekss
Žurnālistu pienākums ir aizstāvēt vārda un preses brīvību.

Žurnālisti nepakļaujas nekādai ietekmei, kas ierobežo brīvu 

informācijas plūsmu vai traucē atklātas debates par jebkuru 

sabiedrībai nozīmīgu jautājumu.

Žurnālists nedrīkst pārstāvēt citas intereses kā vienīgi savu lasītāju, 

skatītāju un klausītāju tiesības zināt patiesību par notikumiem, kas 

viņiem šķiet nozīmīgi un interesanti.

Žurnālista galvenais mērķis ir sniegt sabiedrībai patiesu un 

pārbaudītu informāciju.



Ētikas kodekss
Žurnālistam ir jādara viss, kas ir viņa spēkos, lai vispusīgi atainotu

aprakstāmos notikumus. Žurnālistam jāgādā par viedokļu daudzveidību

un jāatspoguļo vairāku pušu viedokļi.

Žurnālists nav tiesīgs atklāt informācijas avotu bez tā piekrišanas. 

Izplatot informāciju, kas var ietekmēt cilvēka reputāciju, ir jādod viņam 

iespēja izteikties.

Žurnālisti ciena viens otra darbu, nepieļauj plaģiātu un vienmēr norāda, 

ja tiek citēts cita medija saturs.



Ētikas kodekss
Interešu konflikta izslēgšana

Žurnālisti nevar būt politisko partiju amatpersonas. Ja žurnālists 

kandidē vēlēšanās, viņš aptur profesionālo darbību.

Žurnālists nedrīkst piedalīties nekāda veida organizācijās, biedrībās un tml,

kas traucē viņa profesionālo darbību.

Žurnālistiem un redaktoriem ir jāgādā, lai redakcijas materiāli būtu stingri 

nodalīti no reklāmas.

Žurnālists nedrīkst pieņemt materiālus labumus vai īpašu apiešanos no 

tiem, par kuriem viņš veido materiālus.



Informācijas ticamība
Informācijas autors

Vārda brīvība = viedokļu dažādība

Sabiedriski nozīmīgos

procesos --> viedokļa līderi,

speciālisti, eksperti

Piemērs, "Covid" pandēmijas

laiks

Foto no pexels.com

Žurnālistikā pastāv dažādi žanri, ne 

tikai ziņas, tādēļ izvērtē – kas ir fakti, 

kas viedokļi un kas – izklaides saturs

Ziņu «zelta likums» 

– ir vismaz trīs dažādi avoti, 

- parādās fakti, nevis pieņēmumi, 

viedokļi, emocijas («Laukumā pulcējās 

300 protestētāju» vai «Laukums bija pilns 

protestētāju»)



Redakcionālā  
neatkarība

Ekonomiskais pamatojums informācijas 

izplatīšanai

Pašvaldību 

informatīvie izdevumi

Duālais biznesa modelis = tiešais pārdotais saturs + 

reklāma

Dotācijas jeb garantēts finansējums

Autores foto

Pašvaldības labie darbi

Uztur iedzīvotāju 

apmierinātības 

līmeni

Sabiedriskās attiecības un pašvaldību 

"avīzes" ~182 tūkst. eiro 2022. gadā



Vārda brīvība komentāros? – apmelojoši, neētiski 

viedokļi, nepārbaudāmi fakti

Iespēja komentēt reģistrētiem lietotājiem --> veicina 

ētikas normu ievērošanu

Interneta vide

www.estars.lv 

facebook.com/laikrakstsstars

Avīzes raksti internetā

Pilns saturs pieejams aiz "maksas sienas"

Autores foto

http://www.estars.lv/


Saturs - reģiona 
aktualitātes

Aktualitāte vietējā mērogā ne vienmēr ir ziņas 

cienīga citu reģionu, valsts, pasaules mērogā

Autores foto



Fotoattēlu 
izmantošana
Autentisks foto

Attiecināms uz atspoguļoto tēmu

Ilustratīvi foto stereotipus veicinoši

Tiesības uz personīgās dzīves neaizskaramību

Sabiedriski nozīmīgos jautājumos medijiem ir tiesības izplatīt 

informāciju un foto arī bez personas piekrišanas (piemēram, 

notiek neētiska amatpersonas darbība)

Personai tiesības vērsties pēc skaidrojuma, kāpēc viņa foto publicētsFoto no pexels.com



Laikraksta iezīmes

Ne-tendenciozs

Virsraksti - "klikšķu" vācēji

Atgriezeniskā saikne ar lasītāju

Rubrikas "Lasītājs vaicā", "Zvans redakcijai", 

"Mums raksta"

Telefonakcijas  

Aptaujas
A.Veckalniņa foto

«Vai politiķis nozadzis 1 miljonu?» - cilvēki 
steigā un plašās informācijas plūsmā nereti 
izlasa tikai virsrakstus un pieņem to par faktu. 
Emocijas izraisošs virsraksts – mudina ziņai 
uzklikšķināt, atvērt lapu, pāriet uz saturu. «?» 
virsrakstā dod iespēju rakstītājam tālāk rakstā 
varbūt pat pilnīgi apgāzt izteikto frāzi



Noslēgumā
Reģionālais laikraksts - vistuvāk iedzīvotājiem

Laikraksts ir redakcionāli neatkarīgs, ieinteresēts patiesas un 

uzticamas informācijas paušanā

Iestājas par ētikas normu ievērošanu arī interneta vidē 

Atspoguļo tieši Madonas reģionam nozīmīgu informāciju 

visplašāk

Ievēroti pamatprincipi vizuālo materiālu, foto atspoguļošanā 

Ne-tendenciozs raksturs

Atgriezeniskā saikne ar iedzīvotājiem, lasītājiem

A.Veckalniņa foto

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid%3D69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid%3D69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid%3D69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid%3D69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid%3D69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid%3D69851113

