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Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
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lodā, bet paaudze, kas brieduma 
gados, vēl sašķelti atvēl laiku arī 
elektroniskajiem masu medijiem, 
savukārt vecākā paaudze pagai-
dām pārsvarā paliek pie tradi-
cionālajiem kanāliem: televīzija, 
radio, drukātā prese, un arī tas 
– iespēju robežās.

“Tradicionālajiem medijiem, 
drukātajai presei pašlaik ir pat 
neiespējami konkurēt ar interne-

ta medijiem, tāpēc redakcionālā 
brīvība kļūst arvien vairāk ap-
draudēta, bet šī nav tikai Latvijas 
problēma. Konkurences tirgu sa-
protot, pašlaik grūti līdzās pastā-
vēt tradicionālajiem un jaunajiem 
avotiem,” analizēja Gatis Krūmiņš. 

Vai interneta lietotāji, izman-
totāji ir prasmīgi? Vai viņi prot 
atšķirot patiesību, pētniecību no 
sēnalām? Arī sāpīgs jautājums. 

“Vislabākā vakcīna, lai vērtē-
tu, analizētu un saprastu infor-
māciju, ir tās izmantotāja paša 
zināšanas. Ja tās ir, tad ir vieglāk 
atšķirt. Un runa nav tikai par tie-
šu, akūtu dezinformāciju, bet vē-
tīt arī tīrās muļķības, atceroties, 
ka nekas, ko dari internetā, nav 
anonīms. Sociālajos medijos ar 
mums ļoti manipulē, jo sistēmās 
ir mākslīgā intelekta algoritms, 
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Informācijas telpa ir sadrumstalota

“Nekas, ko dari inter-
netā, nav anonīms,” 

uzsver Vidzemes 
Augstskolas rektors 
Gatis Krūmiņš, kurš 
pats regulāri skatās 
arī “Panorāmu” un 
reizi pa reizei rokā 

paņem drukātās 
preses izdevumus.
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kas mēģina nodrošināt lietotāja 
apmierinātību. Piegādā tādu sa-
turu, ko gribi redzēt, ko jau pa-
tērē. Ja esi sociālajos medijos no-
laikojis kaķīšus, tad tev parādās 
arvien vairāk kaķīšu, bet otram 
blakus, kam patīk suņi, ir vairāk 
suņu (smejas). Bet tas tiešām ir 
nopietni, jo tā tu apaudz ar savu 
burbuli un esi laimīgs. Interneta 
avoti jau paši par sevi nav slikti, 
tajos ir milzumdaudz informāci-
jas, arī kvalitatīva informācija, un 
to izmanto zinātnieki, pētnieki, 
es arī to izmantoju, bet svarīgas 
ir zināšanas, prasmes atlasīt pa-
tieso,” skaidroja Gatis Krūmiņš, 
atzīstot, ka arī pats ir pietiekami 
aktīvs sociālajos medijos – viņš ir 
sekotājs, un viņam seko. 

“Ja cilvēki ir aktīvi sociālo 
platformu lietotāji, vai tas ir 
“Facebook”, vai “Twitter”, tad, 
manuprāt, tas labākais veids ir 
piesekoties cilvēkiem, kas, jūsu-
prāt, ir viedokļu līderi. Arī manā 
sekotāju lokā ir zinātnieki, pēt-
nieki no pasaules universitātēm 
un kaimiņi Lēdurgā. Un skatos, 
ko kaimiņi sašēro, tad izveicu in-
dividuālu medijpratību,” pasmai-
dīja Vidzemes Augstskolas rek-
tors Gatis Krūmiņš, atgādinot, ka 
sadrumstalotā informācijas telpā 
apjukt tiešām nav sarežģīti.

Ilze Kalniņa

“Minu konkrētu piemēru: 
man Latvijas televīzijā bija 
intervija raidījumā “1:1”, bet 
nākamās dienas rītā lekcija 
mediju studentiem. Es pra-
sīju, kurš redzēja? Neviens. 
Viens students zināja, par 
ko ir runa, jo vecāki bija 
skatījušies un teikuši:  
“Skaties, tavu rektoru 
rāda!” Tas nozīmē, ka jaunie 
neizmanto televīziju kā 
mediju. Lai skatītos filmas, 
jā, bet ne informācijai,” stās-
tīja Vidzemes Augstskolas 
rektors GATIS KRŪMIŅŠ. Viņš 
atzina, ka pats gan apmē-
ram stundu vakarā velta 
“Panorāmai”, noskatās arī 
sporta un laika ziņas. 

“Ņemu pauzi darbā ar datoru, 
kas vakaros man ir tik ierasts, un 
noskatos ziņas. Vai lasu drukāto 
presi? Kādreiz, bet neabonēju. 
Kad aizbraucu pie vecākiem, jo 
viņiem laikraksti pienāk, noteikti 
izlasu,” stāstīja rektors, iezīmējot 
tendenci – internets, sociālie tīk-
li, digitālā vide ņem virsroku pār 
tradicionālajiem medijiem.

 Jaunie izvēlas informāci-
jas apritei sekot līdzi internetā, 
daudz lasot un klausoties arī 
svešvalodās, visvairāk angļu va-
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“Lai gan šobrīd tiek daudz 
runāts par medijpratību, cilvēki 
joprojām nevar vai nevēlas savā 
apziņā nošķirt žurnālistu un paš-
valdībā strādājošo sabiedrisko 
attiecību speciālistu sagatavotos 
materiālus, lai gan otrajos vietva-
ru darba kritiku diez vai varēs at-
rast…” viņa vērtē. “2005. gadā 51% 
no aptaujātajiem iedzīvotājiem 
apgalvoja, ka lasījuši vai caur-
skatījuši vismaz vienu reģionālo 
laikrakstu. Savukārt 2017. gadā 
tādu bija tikai 31%,” skaidro sa-
runbiedre. Mainījies arī laikrakstu 
iznākšanas biežums. Ja 2015. gadā 
trīs reizes nedēļā iznāca 15 reģio-
nālie laikraksti, tad 2018. gadā 
tādi bija palikuši vairs tikai astoņi.

L. Uzule norāda, ka informatī-
vo telpu šobrīd ļoti ietekmē tas, 
ka mediju pasaulē var ienākt ik-
viens cilvēks, savā ziņā kļūstot 
par žurnālistu. No vienas puses, 
saturs kļūst daudzveidīgāks, no 

otras puses, dzeltenāks, neprofe-
sionālāks un infantilāks. Arī inter-
neta mediji zināmā mērā degradē 
informācijas telpu ar pavirši sa-
gatavotām publikācijām un viltus 
ziņām. Tas ietekmē viedokli par 
mediju telpu un izpratni par me-
diju darbu. 

 Pašiem par sevi jācīnās 
“Žurnālisti pauž viedokli, ka 

auditorija kļuvusi mazāk pra-
sīga pret kvalitāti, vairāk vēlas 
izklaidi un arī “dzeltenumu”. 
To apliecina auditorijas aptau-
ju dati,” pastāsta L. Uzule. Viņa 
atzinīgi vērtē to, ka šobrīd valstī 
aktualizē medijpratības tēmu. 
“Pašiem žurnālistiem jāskaidro 
sabiedrībai savs devums, tas, ka 
viņu darbs ir profesionālāks un 
nopietnāks nekā cilvēkiem no 
malas,” uzskata pētniece. Taču ir 
arī pozitīva tendence, ko L. Uzule 
saskatījusi, šobrīd strādājot pie 
pētījuma “Latvijas mediju ekolo-
ģija”. Aptaujāto atbildes liecina, 

ka interese par vietējām ziņām 
pieaug, cilvēkam kļūstot vecā-
kam. Situācija varētu nebūt tik 
drūma, kā to dažkārt raksturo. 
Pat pusaudži mēdz ieskatīties re-
ģionālajos medijos.

Žurnālistiem jādomā par savu 
profesionalitāti. Jāturpina strādāt, 
ievērojot profesionālos standar-
tus, neļaujoties plūdumam un 
pieprasījumam, laikmetam rak-
sturīgajai paviršībai. Jādomā arī 
par to, kā iet līdzi laikam, apgūs-
tot jaunās tehnoloģijas, uzrunājot 
gados jaunāku auditoriju. Pētnie-
ce uzsver, ka reģionālajiem medi-
jiem jākļūst saliedētākiem. Piemē-
ram, ļoti maz žurnālistu iesaistās 
profesionālajās organizācijās. Jo 
vienotāki visi būs, jo labāk viņus 
sadzirdēs lēmumu pieņēmēji, kad 
runās par svarīgu jautājumu risi-
nāšanu, teiksim, likumu sakārto-
šanu. L. Uzule uzskata, ka atbalsts 
medijiem ir nepieciešams. Pozitī-
vi, ka par to tiek domāts. Profe-
sionālajām organizācijām jāseko, 

lai šī tendence nemazinātos un 
atbalsts būtu sistēmisks. “Mūsdie-
nās citādi nevar, pašiem par sevi 
jācīnās,” viņa uzsver.

 Jānovērtē reģionālo  
 mediju veikums 

Laikraksta “Neatkarīgās Tu-
kuma Ziņas” redaktore Ivonna 
Plaude teic, ka mediju politikas 
pamatnostādnes ir labākais, kas 
Latvijā līdz šim paveikts mediju 
atbalstam. Dokuments skaidri ie-
zīmē, kādai jābūt mediju telpai – 
aizsargātai, daudzveidīgai, tādai, 
kurā ir vieta arī latviešu valodai. 
Pretējā gadījumā demokrātiska 
attīstība būs apdraudēta. Skaidri 
definēti arī uzdevumi, kas jāveic 
politiķiem, izpildvarai un pašai 
žurnālistu kopienai. Daudz laba 
noticis, sekojot pamatnostād-
ņu iezīmētajām vadlīnijām, tai 
skaitā izveidots Mediju atbalsta 
fonds un pērn arī Mediju ētikas 
padome. 

“Ja runā par apdraudēto re-

ģionālo izdevumu situāciju, tas 
lielā mērā ir pašvaldību, kā arī 
iepriekšējo Latvijas valdību no-
pelns. Reģionālie mediji tika vā-
jināti, pieļaujot, ka pašvaldības 
var ienākt mediju tirgū ar saviem 
izdevumiem. Tādējādi ilgstoši 
tika un joprojām tiek kropļota 
mediju vide,” viņa saka. Un ap-
stiprina, ka tieši tāpēc šobrīd 
esam nonākuši situācijā, kad arī 
komercmediju pastāvēšanai va-
jadzīgs valsts atbalsts. 

Viņas skatījumā pašlaik Saei-
mā ir politiķi, kas izprot mediju 
vides problēmas un gatavi atbal-
stīt to risināšanu. “Domājot par 
mediju turpmāko politiku, jārunā 
par to, ka reģionālie mediji, kas 
godprātīgi strādā, ievērojot pro-
fesionālos standartus, jāuztver 
kā sabiedriskā medija funkcijas 
pildītāji, attiecīgi paredzot tiem 
arī valsts finansējumu,” uzskata 
I. Plaude. 

Linda Tauriņa

Mijiedarbībā ar lokālo vidi un auditoriju


