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Vidēji 83,5% jeb 1 miljons 302 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju 
vecumā no 16 līdz 74 gadiem ir lasījuši vai caurskatījuši kādu no 
pēdējiem sešiem preses izdevumu numuriem (aģentūras “Kantar” 
2019. gada rudenī veiktā nacionālā preses auditorijas pētījuma 
dati). Latvijas Pasts informē, ka 2019. gada abonēšanas kampaņas 
sākums iezīmējas ar noformēto preses izdevumu abonementu skaita 
pieaugumu: oktobrī noformēts 116 141 abonements jeb par 3015 
vairāk nekā pērn, turklāt visvairāk presi abonē tieši reģionos. 

REĢIONĀLO LAIKRAKSTU PIELIKUMS      

saprot

?

Latvijas mediju politi-
kas pamatnostādnēs 
2016.–2020. gadam viens 
no vadmotīviem ir neatstāt 
pašplūsmā demokrātijai, 
drošībai un kultūrvides 
saglabāšanai tik svarīgu 
jomu kā informācijas telpa. 
Kā viens no Latvijas mediju 
politikas pamatprincipiem ir 
norādīta daudzveidība, ko 
nepieciešams saglabāt. Starp 
tiem, kuru pastāvēšana ir 
svarīga, kas būtu stiprināmi 
un atbalstāmi, nosaukti arī 
reģionālie mediji. 

 Tuvums palīdz  
 un traucē 
2018. gadā klajā nāca zinātnis-

kais pētījums “Latvijas mediju vides 
daudzveidība”,  kura  tapšanā  pie-
dalījās  Latvijas  Universitātes  Soci-
ālo  un  politisko  pētījumu  institūta 
pētniece Laura Uzule. Viņas darba 
lauciņš ir tieši reģionālie mediji. “Tie 
neapšaubāmi  ir  vajadzīgi,”  viņa 
teic.  “Jo  vairāk  ir mediju,  dažādu 
kanālu  un  žanru,  jo  mediju  telpa 
ir  daudzveidīgāka  un  auditorijai 
tīkamāka.  Palielinās  izvēles  iespē-
jas.” Pētniece norāda, ka reģionālie 
mediji  ir  ļoti specifiski,  jo piedāvā 
unikālu saturu. Tā ir lokālajai videi 

īpaši  sarūpēta  informācija,  ko ne-
viens cits nodrošināt nespēs.
Nacionālajiem medijiem nepie-

tiek vietas šīs informācijas publicē-
šanai un  laika  tās  sagatavošanai. 
Reģionālie mediji rada kopības sa-
jūtu,  veicina  tradīciju  uzturēšanu, 
kā arī risina iedzīvotājiem aktuālus 
jautājumus. Šī loma arī ir to trum-
pis, kas ļauj piesaistīt un saglabāt 
auditoriju. “Pētījumu dati gan Latvi-
jā, gan ārvalstīs apliecina, ka liela 
daļa auditorijas uzticas tieši reģio-
nālo mediju saturam. Tas skaidro-
jams ar to, ka tie spēj nodrošināt 
ciešu  kontaktu,  mijiedarbību  ar 
lokālo vidi, telpu, savu auditoriju,” 
uzskaita L. Uzule. 
Taču  specifiskais  (arī  emocio-

nālais) tuvums auditorijai un videi 
rada  draudus,  ar  ko  reģionālie 
mediji  ne  vienmēr  tiek  galā.  Tas 
reizumis  traucē  ievērot  profesio-
nālos standartus, piemēram, neit-
ralitāti, objektivitāti un neatkarību. 
Viena no žurnālistam būtiskām ir tā 
sauktā sargsuņa jeb varas uzrauga 
funkcija. Aptaujātie paši atzīst, ka 
vieglāk  būt  kopienas  atbalstītā-
jiem,  nevis  kritizētājiem.  “Tomēr 
praktiski  visos  reģionālajos  me-
dijos  ir sadaļas, kas veltītas  īpaši 
svarīgu  konkrētās  vietas  prob-
lēmu  risināšanai,”  teic  L.  Uzule. 

Arī  vietējie  žurnālisti  cenšas  ie-
vērot  līdzsvaru  starp  pozitīvo  un 
negatīvo  informāciju.  Viņasprāt, 
sargsuņa  lomai  atbilstoša  satura 
tomēr  varētu  būt  vairāk,  redak-
cijām  par  to  jādomā.  “Teikt,  ka 
reģionālo  mediju  žurnālisti  strā-
dā slikti, gan nevar,  jo tā noteikti 
nav,” secina pētniece un piebilst, 
ka  jāņem vērā arī situācija, kādā 
reģionālajiem  medijiem  jāizdzīvo. 
Nav  viegli.  Redakcijas  saskaras 
ar  finanšu  resursu un darbinieku 
trūkumu,  žurnālisti  ir  pārslogoti, 
nav  iespējams  veltīt  daudz  laika 
pētnieciskajai žurnālistikai. Sarun-
biedre gan piebilst, ka veiktais pē-
tījums  neaptvēra  visas  reģionālo 
mediju redakcijas. Situācija tajās ir 
ļoti dažāda.

 Neatpazīst  
 žurnālistu darbu 
Par vienu no Latvijas mediju vi-

des būtiskām problēmām L. Uzule 
nosauc  pašvaldību  konkurenci  ar 
neatkarīgajiem  medijiem.  Pašval-
dību  izdevumi līdzinās  žurnālistu 
veidotajiem, bet pastkastītēs iekrīt 
bez  maksas.  “2016.  gadā  no  266 
preses  izdevumiem  55  bija  pilsē-
tu un pašvaldību laikraksti un 133 
pašvaldību informatīvie izdevumi,” 
atklāj L. Uzule.                      >> 4. lpp.

Mijiedarbībā ar lokālo vidi un auditoriju

RUNĀ EKSPERTS

Medijpratība – vārds, kas ikdienā 
ienācis nesen. Lai arī radītas nopietnas 
definīcijas, to var izskaidrot kā spēju 
izprast saņemto informāciju, to 
izvērtēt un analizēt. Tiesa, tā nav 
viegli apgūstama prasme, bet nemitīgi 
uzlabojama un pilnveidojama gan, 
turklāt tā jāmācās visām paaudzēm. 
Varbūt liekas, ka jaunieši medijpratībā 
ir zinošāki, bet Latvijas Universitātes 

Sociālo zinātņu fakultātes pasniedzējs, mediju eksperts 
ROLANDS TJARVE atzīst, ka darbs ar studentiem parāda, ka 
arī gados jauniem cilvēkiem izpratne par medijpratību ir vāja. 

“Manuprāt, tas, ko darām Sociālo zinātņu fakultātē, 
patiesībā būtu jādara skolās, jo redzu, ka jaunieši nevēlas 
iedziļināties, viņi neredz tam jēgu. Šobrīd tiek runāts, kā 
uzlabot medijpratību, taču ir aizmirsts izskaidrot, kāpēc tā 
nepieciešama. Esam aizskrējuši vilcienam pa priekšu, tāpēc 
situācija ir tik bēdīga un jaunieši neizprot, kāpēc nevar 

dalīties ar visām ziņām, kas internetā atrodamas, ar ko citi 
jau dalījušies. Kāpēc viņam vajag zināt avotus, zināt, vai 
netiek izplatīta viltus ziņa.

Esam izstrādājuši metodiku, kāpēc jāzina avoti, kāpēc 
jāzina mediju īpašnieki, izcelsmes vieta, jo tas viss ir būtiski.

Vienkāršs salīdzinājums. Lai dzīvotu, mēs uzņemam 
pārtiku, gluži tāpat ir ar mūsu smadzenēm – lai tās 
darbinātu, jāuzņem informācija. Mēs taču neēdam 
nepārbaudītas izcelsmes produktus, tieši tāpat vajadzētu būt 
ar informācijas uzņemšanu. Ir vajadzīga pārbaudīta, svaiga 
un derīga informācija. 

Var jautāt, ja jaunieši tam nepievērš uzmanību, kā būt 
vidēja un vecāka gadagājuma ļaudīm? Ar šo sabiedrības 
daļu nav tik traki, jo vecākā paaudze dzīvojusi laikmetā, 
kad informāciju ieguva no tradicionālajiem medijiem. Viņi 
zina, kā avīzes, žurnāli, radio, televīzija informāciju sagatavo 
un pasniedz, un tiem uzticas. Šiem cilvēkiem tikai svarīgi 
apzināties, ka, nonākot saskarsmē ar informāciju, kas nav 
radīta redakcijās, pret to jābūt ļoti uzmanīgiem. Redakcija 
tomēr ir kolektīvs, kas atbild par informācijas kvalitāti. 
Protams, jāsaprot, ka arī redakcijas ir dažādas, ir tādas, kas 

strādā profesionāli, kam var uzticēties, taču ir arī tādas, kas 
izplata dezinformāciju. Tāpēc jācenšas skaidrot, ka ne visas 
redakcijas pilda savu uzdevumu godprātīgi.  

Te jārunā par Krievijas informācijas telpu, kurā darbojas 
redakcijas, kas ir Kremļa kontrolē, kas visus notikumus, 
arī ārvalstu, pasniedz izdevīgi sev, neatspoguļojot objektīvo 
situāciju. Kā zināms, arī latvieši mēdz skatīties Krievijas TV 
kanālu ziņas, kurās ir šī ačgārnā informācija par Ukrainu, 
Gruziju, citiem pasaules notikumiem. Ja cilvēks neprot angļu 
valodu, nevar dzirdēto pārbaudīt pasaules vadošajos ziņu 
portālos, kā būt?

Ja cilvēks skatās Latvijas televīziju, klausās Latvijas 
radio, viņš saņems objektīvu informāciju. Tie ir profesionāli 
mediji, kas atspoguļos galvenos notikumus, tāpēc neuzskatu, 
ka šajos gadījumos vajadzētu pētīt pirmavotus. Kaut vai 
referendums Katalonijā, nav jāzina spāņu valoda, lai 
nonāktu pie galvenajiem avotiem, nav jāseko pasaules 
ziņu aģentūrām, mūsu pašu Latvijas mediji to atspoguļo 
pietiekami profesionāli. Un to var attiecināt uz visiem 
pasaules notikumiem.”

Sagatavojis Jānis Gabrāns.

Medijpratība – treniņš smadzenēm


