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1. Vēlos zināt, kas notiek manā 
apkārtnē

2. Vēlos iesaistīties sabiedrības 
norisēs, balsošu vai pat balotēšos 
vēlēšanās

3. Mans laikraksts mani aizstāvēs 
(‘’Es zvanīšu uz BezTabu’’)

4. Prese – Demokrātijas sargsuns

5. Citi iemesli



Kāpēc man lasīt avīzes, ja vajadzīgo 
informāciju varu atrast internetā?

Kāpēc man iet uz teātri, ja mājās 
varu skatīties filmas?



Kad pasaulē parādījās kino…

… tad radās šaubas, vai turpmāk pastāvēs teātris

Taču abi joprojām dzīvo un dzīvos

Latvijā aktīvi darbojas gan vairāki nacionālie, gan 19 reģionālie mediji, 
ieskaitot ‘’Zemgale’’ (Dobelē), ‘’Zemgales Ziņas’’ (Jelgavā), u.c.



Laikraksti latviešu mēlē 
200 gadus

• Pirmais laikraksts – ‘’Latviešu 
Avīzes’’
• Jelgavā no 1822. gada 5.janvāra
• Redaktors – Kārlis Frīdrihs Vatsons 

(1777-1826)

• Priekšteči:
• Vācu un krievu valodā
• Žurnāls ‘’Latviešu ārste’’
• E. Glika Vecās un Jaunās Derības 

tulkojumi



Riski Latvijas laikrakstu attīstībai

Tirgus sašaurinās

• Iedzīvotāju skaits pēdējos 10 gados 
samazinājies par 12%

• ‘’Jaunākās Ziņas’’ cena 
varumtirdzniecībā – 6 santīmi

• Rūpnīcas strādnieka alga – 100 lati

Divas mediju, valodu telpas

• Latviskie un krieviskie

• Maksims Galkins turpmāk jokos latviski

Medijpratības trūkums

Plaude, Ivonna. 2022.06.17. Reģionālo mediju un žurnālistu apdraudējums Latvijas mediju vidē



Pasaules tendences, kuras jūt Latvijā

‘’Latvijas mediju vides daudzveidība’’ (2016-2018)
UNESCO. ‘’Pasaules tendences vārda brīvības un mediju attīstības jomā’’ (2017) 

Mainās lasītāju paradumi, strauji 
krities tradicionālo mediju lietojums

Bezmaksas saturs ‘’noēd’’ 
tradicionālo mediju iespējas

Pieaugošs informācijas apjoms 
(ieskaitot sliktas kvalitātes)

Bildes autors: Gerd Altmann

Zems kritiskās domāšanas un 
medijpratības līmenis



Vai jūs man ticat?

Rožukalne, Anda. ‘’Latvijas reģionālā un vietējā medija žurnālista portrets: tuvplāns un ainava



92% reģionālo un vietējo žurnālistu uzskata, ka var 
brīvi izvēlēties par ko rakstīt/veidot sižetus

77% uzskata, ka ir nepieņemami jebkādos 
apstākļos izmanto ‘’parastu’’ cilvēku privātus 

materiālus bez atļaujas

97% uzskata, ka ir nepieņemami jebkādos 
apstākļos pieņemt naudu no informācijas avotiem

Pret 42% žurnālistiem ir vērsta pazemojoša vai 
naidpilna runa saistībā ar darbu pēdējos 5 gados

Liepājas reģionālā laikraksta ‘’Kurzemes Vārds’’ žurnālists Gundars Matīss 
2001.gadā tika nogalināts profesionālā darbības dēļ

72% žurnālistu vidējie ienākumi mēnesī par 
darbu savā profesijā līdz 900 EUR mēnesī 



Lūdzu jautājumus un viedokļus


