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“Tā kā es pati strādāju 
medijā, iespējams, mani 
mediju lietošanas paradu-
mi atšķiras. Informācijas 
meklēšana ir mana ikdiena 
– pārsvarā daru to interne-
tā. Ir vairāki portāli, kurus 
lielākoties apmeklēju. Esmu 
tos izvēlējusies informāci-
jas uzticamības dēļ. Zinu, 
ka tur strādā profesionāli 
žurnālisti, kuri informāciju 
pārbauda. Tāpat man svarī-
ga ir ziņu kvalitāte, tas, cik 
interesanti un saistoši tiek 
pasniegts saturs, un opera-
tivitāte,” ieskatu savos me-
diju lietošanas paradumos 
sniedz Talsu novada fonda 
brīvprātīgo koordinatore un 
“Talsu televīzijas” žurnāliste 
SANITA LIEPIŅA.  
Ik dienu viņa vairākas reizes 

apmeklē vietnes “lsm.lv”, “tvnet.
lv”, “delfi.lv”, vieglākam saturam 
ieskatās arī portālā “kasjauns.lv”. 
“Par šī portāla uzticamību šaubos, 
bet izklaides ziņām un informā-
cijas salīdzināšanai mēdzu to iz-
mantot,” viņa saka.  Skatoties arī 
televīzijas ziņu sižetus, jo Sanitai 
patīk vizuāli uztvert informāci-
ju, dzirdēt un redzēt, cik garšīgi 
cilvēks savu viedokli pasniedz. 
“Skatos arī portretraidījumus, jo 
interesantāks par jebkuru ziņu 
man vienmēr būs cilvēks. Ziņu si-
žetus un portretraidījumus skatos 
internetā. Reizēm klausos arī ra-
dio ziņas, kas man šķiet svarīgas 

“Ir viegli apmaldīties”

ātram notikumu apskatam Latvijā 
un pasaulē, bet pēc tam plašāku 
informāciju vienalga iegūstu inter-
netā,” norāda brīvprātīgo koordi-
natore.

Vislielākā interese viņai, pro-
tams, ir par reģionālo informā-
ciju. “Reģionālās ziņas bieži vien 
ir pozitīvākas nekā Latvijas vai 
pasaules ziņas, un tas man visā 
informācijas daudzumā ir svarīgi – 
neieslīgt negatīvismā. Tālāk seko 
valstiskās ziņas, jo man rūp, kas 
notiek Latvijā. Mazāk izdodas se-
kot līdzi pasaules mēroga ziņām.

Man svarīgs ir avots, kur in-
formāciju iegūstu. Sociālajos tīklos 
ļoti bieži klejo šokējoši virsraksti, 

“Redzot, kāds saturs nonāk 
uz manas sienas sociālajos 
tīklos un ar ko mēdz dalīties 
ikdienā saprātīgi cilvēki, 
varu secināt, ka daudzi mūs-
dienās neizvērtē informāci-
ju,” saka Sanita Liepiņa.
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uz kuriem reizēm arī man gribas 
reaģēt, uzklikšķināt, bet, ierau-
got lapas nosaukumu, uzreiz ir 
skaidrs, ka ziņa ir izdomāta. 
Vienu un to pašu tematu mēdzu 
izzināt vairākos avotos, lai re-
dzētu, vai informācija sakrīt. Pie 
atsevišķiem rakstiem vai video 
mēdzu palasīt komentārus, kur 
starp verbālo caureju reizēm var 
izlasīt interesantus, papildinošus 
faktus,” padalās Sanita.

Viņa piekrīt, ka sociālajiem 
medijiem šobrīd cilvēku dzīvē ir 
lielāka loma nekā televīzijai, avī-
zei vai radio. Cilvēki internetā 
pavada lielu daļu dzīves – tā ir 
vieta, kur satikties, komunicēt un 
uzņemt informāciju. “Cilvēki, kuri 
veido viltus saturu, kļūst arvien 
nekaunīgāki, uzmācīgāki, tehnis-
kās iespējas viņiem ļauj kļūt vēl 
labākiem. Mediju patērētājiem 
nākotnē jābūt vēl uzmanīgākiem, 
domājot līdzi, kā neuzķerties uz 
skaļiem virsrakstiem un kliedzo-
šām bildēm, salīdzinot informāciju 
vairākos avotos un pārbaudot da-
tumus. Milzīgajā informācijas dau-
dzumā ir viegli apmaldīties. Kļūdī-
ties var pat ļoti intelektuāli cilvēki, 
kuriem piemīt kritiskā domāšana, 
jo tehniskās iespējas informācijas 
viltošanā attīstās, bet es no sirds 
gribētu, lai cilvēki būtu apdomī-
gāki un prastu izšķirot vismaz to 
informāciju, kur virsraksts burtiski 
kliedz: “Es neesmu patiess!”,” pie-
bilst S. Liepiņa.

Agrita Blumberga

? IZVĒLOS ZINĀT

Plašu rezonansi sabiedrībā 
izraisīja nepatiesa ziņa – 
stāsts par it kā Liepājā atras-
tu mirušu zīdaini un meklē-
šanā izsludināto māti. Vairāk 
nekā septiņi tūkstoši cilvēku 
“Facebook” dalījās ar šo 
ziņu, bet policija informācijas 
izplatītāju nemaz nemeklēs, 
jo nav neviena cietušā.
Nepatīkamais incidents ar ma-

zuli un māti patiesībā bija noticis 
Lietuvā. Portālā “apollo.lv” varam 
atrast 10. decembra ziņu par šo 
faktu ar atsauci uz Lietuvas poli-
cijas oficiālo “Facebook” kontu, 
ka tiek meklēta Lietuvas pilsone. 
Portāls “ienac.lv” ziņu ar sagro-
zītiem faktiem, ka tas noticis Lie-
pājā, publicējis nākamās dienas 
vakarā, bet vēl pēc dienas Valsts 
policija aicināja cilvēkus pārdomāt 
saturu, ar ko viņi dalās, un snie-
dza aprakstu par patieso situāciju.

Ar Valsts policijas “Facebook” 

ierakstu, kurā tiek aicināts neiz-
platīt viltus informāciju, dalījušies 
mazāk nekā trīs tūkstoši cilvēku. 
Tam ir vairāk nekā 300 komentā-
ru. Nepatiesajai ziņai ir mazāk par 
10 komentāriem, bet vairāk nekā 
septiņi tūkstoši lietotāju ar to ir 
dalījušies. Diemžēl pat pēc gadīju-
miem, kad viltus ziņu izplatītājus 
pieķer un mēģina sodīt, izskatās, 
ka klikšķu mednieki joprojām ir 
ļoti populāri. 

Atverot “ienac.lv” var izlasīt 
kādu rakstu, kurā vēstīts par to, 
kā piedzēries morga darbinieks 
seksuāli izmanto jaunas meite-
nes līķi. Šoreiz nav atsauces uz 
valsti, kurā noticis incidents, bil-
dē redzams vīrietis un pievilcīga 
jauna meitene. Pie raksta ir at-
sauce uz portālu “apollo.lv”, bet 
tur savukārt ir atsauce uz mediju 
“DailyMail”. Atverot oriģinālās 
ziņas avotu, varam noprast, ka 
vīrietis uzdzīvojis pēc savas Bra-

zīlijas komandas uzvaras, rakstā 
nav ne vīrieša, ne jaunās sievie-
tes foto. Kā “ienac.lv” tika pie 
personībām un foto? 

Portālā “ienac.lv” redzam, ka 
konkrētā raksta autore ir kāda 
Līga Andersone. Atverot sadaļu 
“Mūsu komanda”, var redzēt, ka 
viņa ir arī galvenā redaktore. Pār-
baudot meklētājā “Google”, vai at-

tēls un persona ir īsti, tas neatrod 
tieši tādu pašu foto, un sieviešu ar 
šādu vārdu un uzvārdu ir daudz, 
lai to būtu vienkārši un ātri pār-
baudīt. Bet kā ar pārējo komandu? 

Sarmīte Markoviča esot redak-
tore. Foto redzama dzīvespriecīga 
sieviete ar ziediem rokās, bet, pār-
baudot “Google”, tiek “izmests” 
“Twitter” konts, kura īpašniece 

? AIZSPOGULIJA

Klikšķi pāri līķiem

Portāla veidotāji nemaz nav 
reāli cilvēki, to viegli var pār-
baudīt pameklējot, vai attēls 

atrodams meklētājā “Google”.

ir Kati Holland no Losandželosas, 
konts izveidots 2017. gadā. Tāpat 
aplūkojam arī citus komandas 
biedrus. Fotogrāfs Mārtiņš Drev-
nieks vietnē “vk.com” atrodams 
kā Igor Ogurcov, ir citas bildes da-
žādos leņķos, ar šādu vārdu viņu 
var atrast sociālajā medijā “Face-
book”, bet neviena Mārtiņa Drev-
nieka. Direktors Aivars Mūrnieks 
“vk.com” atrodams kā Igor Braga, 
bet reklāmas projektu vadītājs 
Kristaps Meiders, jauns vīrietis ar 
koptu bārdu, plaši redzams citās 
interneta vietnēs, kur aprakstīts, 
kā izaudzēt bārdu, viņš portālā 
“ieguldijumi.lv” parādās kā viens 
no komandas, un izmantots ir tieši 
tas pats foto, līdzīgi ir arī ar por-
tāla vadītāju Edgaru Gritānu. Viet-
nē “ieguldijumi.lv” cilvēks ar tādu 
pašu foto ir atspoguļots kā laimīgs 
klients, kas sniedzis vairākas at-
sauksmes. Tas dara bažīgu, un 
tāpēc ir būtiski apzināties, kas ir 
medija īpašnieks un kas ir satura 
radītājs. Portāla “ienac.lv” koman-
da neatstāj uzticamu iespaidu, 
foto ņemti internetā, bet ziņas tiek 
pielāgotas, lai veicinātu klikšķus 
un vietnes apmeklētību.

Elīna Kristiņa

? SKATIES PATS

Mierīgo diskusiju ēra ir pagājusi
<<1.lpp.

Tas, ko konkrēts politiķis ir 
darījis pirms diviem gadiem, lie-
lākajai sabiedrības daļai aizmirsī-
sies, jo katru dienu ziņās vērojam 
jaunus skandālus un pavērsie-
nus. To visu atcerēties vienkārši 
nav iespējams. Šodien visu izšķir 
konkrēts laiks, kurā tiek pieņem-
ti lēmumi. Par ātru vai par vēlu 
veikts gājiens var mainīt visu. Kas 
nav mazsvarīgi, šo situāciju vien-
mēr kāds izmantos. Tāpēc svarīgi 
vērtēt informāciju, ko uzņemam, 
kā arī mācīties un spēt paskatī-
ties uz notiekošo mums apkārt 
no dažādiem skatpunktiem. No-
zākāt dāmas un kungus pie varas 
svirām vienmēr būs viegls uzde-
vums, taču, lai cik grūti reizēm 
būtu to atzīt, jāatceras, ka Saei-
ma un Ministru kabinets ir sava 
veida spogulis visai mūsu sabied-
rībai,” atzīst O. Krūmiņš.

Arī politikā būtiska platforma 
ir sociālie tīkli, atzīst uzrunātie po-
litiķi. A. Lungevičs norāda, ka tie 
paver milzīgas iespējas: “Arī paš-
valdība tos aktīvi izmanto, komu-
nicējot ar sabiedrību, stāstot par 
paveikto un to, kas notiek. Diem-
žēl paver arī iespējas sagrozītai 
informācijai. Katram politiķim jā-
būt gatavam, ka tas viss var tikt 
vērsts pret viņu pašu.” 

A. Lungevičs ir pamanījis arī 
dažus politiķu parodijkontus. 
“Tajos, līdzīgi kā publiskajos por-
tālos, var sniegt anonīmus ko-
mentārus, “no sirds” rakstīt visu 
un nenest par to atbildību. Tas, 

protams, kopējai informācijas 
platformai, kurai jābūt objektīvai, 
pozitīvu pienesumu nedod,” uz-
skata A. Lungevičs.  

 “Darbošanās sociālajos tīk-
los jāveic ļoti apdomīgi, jo līdz-
cilvēku viedokli par jebkuru no 
mums (īpaši, ja mūs iepazīst ti-
kai virtuāli) veido tas, ko esam 
darījuši virtuālajā vidē. Īpaši 
emocijas jākontrolē, tāpēc ka 
atstātās e-pēdas, tāpat kā teto-
vējumi, nav tā īsti izdzēšamas. 
Pie šādiem principiem arī cenšos 
pieturēties. Esmu tikai vienā tīklā 
“Facebook”, tāpēc nevaru spriest 
par citiem. Tikai vienreiz nācies 
saskarties ar politiķa viltus kon-
tu. Uz to reaģēju, piezvanot un 
izstāstot politiķei, kurai bija iz-
veidots viltus konts,” savukārt 
norāda A. Ceļapīters. Bet O. Krū-
miņš pauž pārliecību, ka sociā-
lajos tīklos visaktīvākie ir Saei-
mā neievēlēto spēku pārstāvji: 
“Šie cilvēki visaktīvāk iesaistās 
diskusijās ar iedzīvotājiem. Pro-
tams, TV ekrānā viņi gandrīz nav 
redzami, jo ziņu aģentūras un ie-
dzīvotājus tomēr vairāk interesē 
valdošo spēku domas.” Runājot 
par politiķu parodijkontiem, viņš 
atzīst, ka ir pamanījis tikai dažus. 
Piemēram, Raivja Dzintara paro-
dijkonts nereti liek pasmaidīt, tur 
regulāri tiek atgādinātas Kremļa 
intereses par Latviju, ka vienīgais 
ēdiens īstam latvietim ir zirņi, ka 
viņš sargā akmeņus Likteņdārzā.
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