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Par medijpratību jeb ris-
kiem un atbildības nastu 
internetā tiek runāts 
daudz. Speciālisti iesaka, 
no kā izvairīties, kā lietotā-
jam neļaut sevi apmuļķot, 
uzņemot informāciju virtuā-
lajā vidē. Jo īpaši būtiska ir 
jaunās paaudzes izpratne 
par medijiem, sociālajiem 
tīkliem un spēju būt pašiem 
visā šajā juceklī. Medijpra-
tību no jaunās paaudzes 
skatpunkta skaidro  Saldus 
novada Druvas vidussko-
las 12. klases multimediju 
novirziena skolnieces  
LĪVA VIDŽUPA un  
STEFĀNIJA PAVLOVA. 

 Pieiet radoši 
45 Latvijas skolās šogad vie-

sojās medijpratības iniciatīva 
“Pilna doma”. Uz skolām brauca 
divpadsmit atzītu mediju profe-
sionāļi, viesojās kāds absolvents 
un ziņu portāla “Delfi plus” re-
daktors Filips Lastovskis. No-
darbībā jaunieši varēja ne tikai 
mācīties no redaktora pieredzes, 
bet arī līdzdarboties, uzzināt, kā-
pēc kritiskā domāšana un medij-
pratība ir tik svarīgas prasmes. 

“Mums, multimedijiem, skolā 
bieži stāsta par viltus ziņām,” 
meitenes iesāk sarunu, “tomēr 
šodien mums to pasniedza ori-
ģinālā veidā. Filips rādīja kon-
krētus piemērus (publikācijas) 
ar skandaloziem virsrakstiem, 
zem kuriem slēpās trīs četri da-
žādi raksti, sajaukti vienā. Teksts 
šķita loģisks. Tajā bija iekļautas 
neesošas instances, piemēram, 
bērnu pārtikas dienests. Mums 
bija uzdevums atzīmēt, kas raks-
tā ir izdomāts, nepatiess. Nodar-
bības izskaņā prezentējām savu 
veikumu, apspriedām izlasīto,” 
atceras Līva un Stefānija. 

Pirms nodarbības skolēni in-
ternetā izpildīja testu, atbildot uz 
jautājumiem par to, kā viņi uz-
tver izlasīto, – vai ievēro teksta 
autoru, vai piekrīt faktiem, vai 
zina, kur ņemta iekļautā informā-
cija utt. Šo pašu testu pildīja pēc 
nodarbības, un varēja redzēt, 
kas iegūts. 

“Iemācījāmies orientēties 
mediju laukā – ne tikai pieņemt 
uzrakstīto, bet domāt pašiem un 
veidot savu viedokli. Dažas de-
taļas iepriekš neiedomājos pār-
baudīt, piemēram, rakstos minē-
ti eksperti, kas pauž viedokļus. 
Vai viņi maz eksistē?” skaidro 
Stefānija. 

Līva uzzinājusi, ka eksper-
ta viedoklis vai citējums nereti 
ņemts no pavisam cita materiāla 
par pavisam citu tēmu un ielikts 
kā atbilstošs rakstam. “Jābūt ob-
jektīviem,” viņa spriež. 

? DOMĀ LĪDZI

Reālā dzīve un virtuālā sajukušas kopā

“Protam ne tikai pieņemt uzrakstīto, bet arī domāt līdzi un 
aizstāvēt savu viedokli!” apgalvo 12. klases skolnieces 
Stefānija Pavlova (no kreisās) un Līva Vidžupa.  SIGNES MEIRES FOTO

 Galvenais ziņu avots –  
 internets

Meitenes aktuālāko informā-
ciju lasa ziņu portālos, skatās arī 
ziņu kanālus televīzijā. Stefānija 
gan atzīst, ka viņa būtiskāko in-
formāciju gūst vietnē “Twitter”. 
Interesējošās tēmas dažādas – 
politika, māksla u.c. Tomēr vis-
vairāk meitenes interesē kultū-
ra. Līvas ģimene abonē “Saldus 

Zemi” un “Latvijas Avīzi”. Viņa 
brīvajā laikā lasa arī grāmatas, 
bet virtuālajā vidē galvenokārt 
meklē informāciju par aktualitā-
tēm Latvijā un Eiropā. Redzams, 
ka skolnieces ir inteliģentas, tā-
dēļ viņas neinteresē raksti par 
citu cilvēku privāto dzīvi.  Abas 
atzīst, ka pie telefona un citiem 
ekrāniem dienā pavada vairākas 
stundas.                        >> 4.lpp

VIEDOKLIS

“Delfi plus” redaktors FILIPS LASTOVSKIS: 
– Medijpratība un kritiskā domāšana jāmācās, lai atšķirtu nepatiesu 

informāciju no patiesas. Laikā, kamēr, piemēram, Krievija ļoti subsidē 
savas valsts medijus, ne Eiropas Savienībai (ES), ne Latvijai īsti nav vērts 
likt pretī līdzīgu naudu līdzīgos propagandas kanālos, bet tā vietā daudz 
būtiskāk ir strādāt ar ES iedzīvotājiem un attīstīt medijpratību. Ir ārkārtīgi 
garš risku saraksts, ja to neprotam. Sākot ar to, kā cilvēks pieņem savus 
finanšu lēmumus, kā un vai vispār uzticas kādām finanšu institūcijām, ko 
dara ar saviem finanšu uzkrājumiem u.c. Ļoti bieži redzam viltus ziņas, 
kas saistītas ar baumu izplatīšanu par bankām. Tomēr vislielākie meli 
saistās ar vēlēšanām. Tad iedzīvotājiem ir risks, pieņemot savu lēmumu 
un dodoties uz Saeimas vai pašvaldību vēlēšanām.

Skaidrs, ka jāievēro mediju higiēna. Te viens no būtiskākajiem 
aspektiem ir, ka patērējam plaša mēroga informāciju, lasām dažādus 
medijus, nevis pārtiekam no viena. Latvijā viens medijs vēsta par 
dažādiem notikumiem, bet paralēli būtu svarīgi lasīt arī, piemēram, 
“Latvijas Avīzi” vai citu sabiedrisko mediju. Medijam jāprot iegūt lasītāju 
uzticību – jābūt aktuālai informācijai par to, kas notiek valstī. No kā 
vajadzētu izvairīties? No skaļiem, pārspīlētiem virsrakstiem, piemēram, 
“Oi, oi, oi, tu nekad neticēsi!”. 

Manis pārstāvētā redakcija cenšas aptvert pēc iespējas plašāku 
interešu loku, sniegt dažādāku informāciju, tāpēc mums ir reportieri gan 
Saeimā, gan valdībā, kā arī dodamies uz Eiropas Savienības institūcijām. 
Manuprāt, ir svarīgi atbalstīt Latvijas medijvidi kopumā, paskatīties, ko 
raksta dažādi ziņu avoti, tajā skaitā reģionālie mediji. Cilvēkiem vajadzētu 
spēt nošķirt, kuri ir pašvaldību ielikteņi, un kuri – neatkarīgi laikraksti. 
Kurzemniekiem ar to paveicies, jo ir lielāks skaits neatkarīgo preses 
izdevumu nekā citviet. 

Jauniešiem, bet ne tikai viņiem, rūpīgi jāizvēlas, kādiem medijiem 
sekot, kādus avotus lasīt un ar ko dalīties. Lai saprastu, ka raksts satur 
viltus ziņas, vispirms jāapskatās, vai šis medijs ir zināms, atpazīstams. Ja 
nav, tad jāpārbauda, vai tas eksistē. Uzmanība jāpievērš arī fotogrāfijai, 
kas ievietota pie raksta, – vai tā nav vienkārši paņemta no interneta. 
Ļoti svarīgs faktors ir apskatīties, vai rakstam ir autors un vai mediju 
lapā autoru komanda vispār ir atrodama. Pirmais solis ir veikts, ja tiek 
pārbaudīti šie kritēriji.” 

Jāievēro mediju higēna

Sarīkojums “Demokrātijas kafejnīca” Kuldīgā pulcēja visda-
žādākos interesentus. Katrs dalībnieks uz lapiņas uzrakstīja 
tēmu, kuru vēlētos apspriest. Pie dažiem galdiem izraisījās 
plašas diskusijas, bet citur sanākušie bija kūtrāki runātāji.
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No komentāriem 
tīklos uz sarunām klātienē

“Diskusiju platforma, kurā 
satikties cilvēkiem ar atšķi-
rīgu dzīves pieredzi,” – tā 
vasarā Kuldīgā sarīkoto 
“Demokrātijas kafejnīcu” 
raksturo viena no idejas 
autorēm, filozofe Maija 
Jankovska. 
Viņa kopā ar vīru filozofu Ģir-

tu Jankovski un Kurzemes NVO 
centra valdes priekšsēdi Inesi 
Siliņu arī bija izsapņojuši un no-
organizējuši šo pasākumu, kas 
guva plašu rezonansi un pozitī-
vas atsauksmes. “Dzīvojot kā pa-
tērētājiem un uztverot savu valsti 
kā pašsaprotamu lietu, nedrīkst 
aizmirst, ka tomēr ir pietieka-
mi daudz draudu demokrātijai. 
Mēs redzam iznīcinošus tekstus 
par valsti, tās pārvaldi, dažādas 
mēmes sociālajos tīklos un citur. 
Gribējām to, kas telefonos, tīklos, 
virtuvēs u.c. tiek runāts, pārvie-
tot uz neformālu pasākumu, kur 
cilvēki ierastos klātienē,” uzsver 
I. Siliņa.

Un tā pie vairākiem galdiem 
kāda nama pagalmā vairākos 
raundos notika spraigas disku-
sijas par visdažādākajiem tema-
tiem (ziedojumiem, mīlestību, 
reģionālo reformu un novadu 
identitāti, dabu, dzīvi mazpilsētā, 
spilgtākajiem iespaidiem māks-
lā, paaudžu konfliktiem, latviešu 
kino, vērtējumiem skolā, obligātu 
dalību vēlēšanās, pilsonisko akti-
vitāti utt.). Sarunas vadīja filozofs 
Artis Svece, aktieri Guna Zariņa 
un Jurģis Spulenieks, vēsturnieks 
Gustavs Strenga, teoloģe Laima 
Geikina, dzejnieks Pēteris Cedriņš 
un citi.

I. Siliņa: “Tas bija izaicinājums, 
jo, sapulcējot svešus cilvēkus, da-
žiem tā bija vieta, kur izteikt savu 
viedokli, bet daži kautrīgākie 
nāca tikai paklausīties, tāpēc mēs 
miksējām – ja atnāca viens otram 

līdzi, tad izšķīrām. Tas bija pusso-
lītis tajā virzienā, lai cilvēks pats 
sāktu runāt.”

“Sabiedrības iesaiste sociāli 
jūtīgos jautājumos ir kūtra,” tagad 
saka J. Spulenieks. “Vēl jāaug, lai 
visi bez kautrīgas vērošanas mes-
tos diskusijā.” 

“Nav nepareizo cilvēku un 
nepareizo tēmu, mēs visi esam 
sabiedrības dalībnieki, tomēr 
vienlaikus esam katrs pats,” atzīst 
politiķe Inese Voika. 

Viņa rosina konkrētam jautā-
jumam atvēlēt mazāk laika – 15 
minūtes, tad viena pasākuma lai-
kā varētu skart dažādākas tēmas.

Savukārt I. Siliņa secina, ka ir 
svarīgi atrast īstās metodes, kā 
sapazīstināt, atvērt galdiņa bied-
rus pirms diskusijas sākuma. 

“Manu sirdi sildīja kāda dāma 
gados, kura teicās esam pozitī-
vā šokā no dzirdētā un atzina – 
ja to būtu nojautusi, visas savas 
draudzenes būtu līdzi paņēmusi!” 
saka I. Siliņa. Viņas sapnis ir šādu 
sarunu formātu attīstīt arī citviet. 

“Noteikti atbalstu šādu saru-
nu turpināšanu,” saka Kuldīgas 
pašvaldības vadītāja Inga Bērzi-
ņa. “Tas ir lielisks piemērs, kā 
iedzīvotājus iesaistīt diskusijā 
par viņiem svarīgiem sabiedrībā 
notiekošiem procesiem. Kafejnī-
cā valdošā brīvā un nepiespiestā 
gaisotne pie tējas vai vīna glāzes 
raisīja sarunas, tēmas varēja brī-
vi izvēlēties. Papildu ieguvums 
noteikti bija iespēja iepazīties ar 
interesantiem cilvēkiem.”

Jankovsku pāris apliecina, ka 
noteikti vēlas turpināt attīstīt šo 
ideju. Ir iesniegts projekta pie-
teikums, un tiek gaidīta pozitīva 
atbilde. Tad nākamgad Kuldīgā 
notikšot vēl vismaz divas “Demo-
krātijas kafejnīcas”. Ja ne – mek-
lēs finansējumu citur. 

Daiga Bitiniece
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