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– Reizēm tomēr šķiet, ka paš-
valdība apstājas pie viena uzde-
vuma – pastāstīt, “cik mēs esam 
labi”… 

– Tas savukārt ir jautājums par 
tēla veidošanu, ko nereti mēdz 
vienkāršot, proti, uzskata: ja pa-
teikšu, ka “esmu labs”, tad tā arī 
citi domās. Bet tikpat labi to var 
pateikt, piemēram, ar darbiem, it 
īpaši, ja tie sabiedrībai bijuši sva-
rīgi, un tāds tēls ir daudz noturī-
gāks. Ja tā nav,… tēli sabrūk. 

– Taču ko darīt, ja informācijas 
patērētājs pats nespēj nošķirt, 
kur sākas medijs un kur beidzas 
informatīvais izdevums?  

– Šajā gadījumā, manuprāt, 
ļoti pamatota ir Latvijas Žurnālistu 
asociācijas prasība, lai arī vizuāli 
pašvaldību informatīvie izdevumi 
būtu nošķirami no masu medi-
jiem. Jo tā tomēr ir manipulācija, 
tos padarot tik līdzīgus avīzēm. 

– Bet vai interneta un sociālo 
mediju realitāte arī nav viens no 
iemesliem, kāpēc komunikācijas 
žanri saplūst līdz nepazīšanai?  

– Mūsdienu apstākļos, kad līdz 
jaunākajām ziņām ir viens vienīgs 
klikšķis, tradicionālajiem medi-
jiem ir jāmainās – jāiet dziļumā, 
jāpēta, jāanalizē, tāpat jādomā, 
kā pasniegt informāciju saistoši, 
jo ar operativitāti vairs konkurēt 
nav iespējams. 

Pretēji tam, kā tas bija iece-
rēts sākotnēji, sociālajos medijos 

Rīgas Stradiņa universitātes 
pētniece Vita Savicka norā-
da, ka sabiedrisko attiecību 
speciālisti nav ieinteresēti 
vājos medijos, bet pašvaldī-
bu centieni veidot savu tēlu 
tikai ar labām ziņām ir ļoti 
vienkāršota pieeja.

veidojas tādi kā informatīvie bur-
buļi, un ne vienmēr visi būs visu 
uzzinājuši pat vienas pašvaldības 
teritorijā. Bet kopumā uzskatu, ka 
dažādās komunikācijas formas 
turpinās pastāvēt un kļūs arvien 
daudzveidīgākas. Un tieši tādēļ, 
man šķiet, medijam ir jākļūst ar-
vien analītiskākam. Pirmkārt, jā-
būt kā platformai, kur tiešām tiek 
sniegta padziļināta informācija – ir 
meklēti, apkopoti, interpretēti 
dati, viedokļi u.tml. Mēs redzam, 
ka cilvēki būtībā ir noguruši no 
nepārtrauktās informācijas plūs-
mas un jau daudz rūpīgāk izvēlas, 
kam pieslēgties. Un, ja ir vēlme iz-
prast kādu problēmu, visticamāk, 
tas būs masu medijs, pie kā viņi 
vērsīsies. 

– Kā sabiedrību pierunāt pie-
vērsties analītiskai informācijai? 
Vai nav tā, ka auditorija tomēr 
biežāk izvēlas mazākas pretes-
tības ceļu, vienkāršāk pasniegtu 
informāciju?  

– Tā ir, bet šī tendence tomēr 
iet uz galu. Arī starptautiskā pie-
redze liecina, ka cilvēki ir pārgu-
ruši no virspusējas informācijas. 
Jā, iespējams, vēl arvien viņi re-
aģē uz intriģējošiem virsrakstiem, 
un mēs zinām arī to, kā masu 
mediji ar tiem mēdz manipulēt. 
Taču pēc būtības pieprasījums 
pēc nopietnas informācijas nekur 
nav pazudis. Cilvēki tiecas meklēt 
uzticamu, pārbaudāmu un pierā-
dāmu informāciju. Tā ir nākotne. 
Un tieši tādēļ šobrīd ir situācijas, 
kad cilvēki atsakās no informatī-
viem avotiem, no kuriem īsti neko 
negūst. Ziņas taču mums visur ir 
vienādas! 

– Un tomēr, vai tas ikdienas 
patērētājam nebūs par sarežģītu? 

– Es neteiktu, ka tik būtiska 
ir tieši vienkāršība – drīzāk labs, 
saprotams veids, kā pasniegt in-
formāciju viegli uztveramu. Ja cil-
vēkam būs interesanti, viņš, visti-
camāk, izlasīs arī piecas un vairāk 
lappuses. Tieši tādēļ medijiem ir 
jādomā, kā piesaistīt lasītāja uz-
manību, un jācenšas noskaidrot, 
kas auditoriju interesē. Te gan at-
kal jāpiebilst, ka aktīvie informā-
cijas meklētāji, kuri nesamierinās 
vien ar interneta portāla virsraks-
tiem, bet pēta sev interesējošo 
tematu, ir aptuveni 25%. Un tieši 
šai daļai ir svarīgi, ko piedāvājam, 
jo galu galā viņi, visticamāk, to arī 
izplatīs un skaidros kādam tālāk. 

Liena Trēde

? SKATIES PATS

Katram jāstrādā savā lauciņā

RUNĀ EKSPERTS

Klikšķis nav tikai klikšķis
Dr.sc.comm., Vidzemes 

augstskolas asociētais 
profesors JĀNIS BUHOLCS:

Par medijpratību 
ir nepieciešams domāt 
divos aspektos. Pirmais – 
nepieciešamas prasmes 
atlasīt informāciju, pārbaudīt 
to un apzināties, ka daļa var 

būt nepatiesa. Tas ir kaut kas tāds, ko var mācīt. Taču 
ir otrs aspekts – motivācija. Pat ja cilvēka medijpratības 
līmenis nav augsts, tas nenozīmē, ka ir motivācija kaut 
ko mainīt. Ir iespējams dzīvot informācijas vidē, pilnā ar 
nepatiesiem un manipulatīviem apgalvojumiem, tā arī 
neizjūtot diskomfortu. 

Piemērs – sociālajos medijos laiku pa laikam 
popularitāti gūst raksti, kuros tiek apgalvots, ka 
Latvijā viss ir slikti. Latvijā nudien ir lietas, kas nav 
kārtībā. Taču to atzīt ir kaut kas cits, nekā lasīt un 
nekritiski tālāk padot apgalvojumus, ka mēs esam 
bezmaz vai pēdējā vietā visos rādītājos, un pat 
nemēģināt pārbaudīt, no kurienes šie “fakti” nāk. Taču 
netrūkst tādu, kas ar šādu informāciju dalās. Cilvēki 
tic informācijai, kas sasaucas ar viņu jau esošajiem 
priekšstatiem. Tas nozīmē, ka pat gadījumā, ja persona 
zina, kā informāciju pārbaudīt, viņa šīs zināšanas 
un prasmes neliks lietā. Ikdienā mēs sastopamies ar 
tik lielu informācijas daudzumu, ka ikvienu vienību 
pārbaudīt gluži vienkārši nav iespējams. 

Medijpratība pirmām kārtām ir spēja kritiski 
palūkoties pašiem uz savu informācijas patēriņu un 
spēja atzīt, ka varam kļūdīties – ka lietas var būt 
krietni sarežģītākas, nekā pirmajā brīdī šķiet. Varbūt 
tad, sastopoties ar kāda publiski nezināma cilvēka 
publicētu “faktu” apkopojumu, mēs tomēr apstātos un 
apsvērtu, vai tas ir ticams avots. 

Daudzi domā, ka tas, ko viņi dara sociālajos 
medijos, ir viņu individuālā darīšana. Ieraudzīja 
kaut ko, kas šķita vienā vai citā ziņā interesants, 
noklikšķināja un devās tālāk – kāda kuram darīšana par 

indivīda izvēlēm? Lietotāji, iespējams, neaizdomājas 
par to, ka klikšķināšana un tālāk padošana prasa 
zināmu atbildību. Sociālo mediju informācijas 
vide veidojas no atsevišķu cilvēku lēmumiem, kas, 
summējoties kopā, rada situāciju, ka ievērojama daļa 
no populārākā, redzamākā satura ir nekvalitatīvs vai 
vienkārši melīgs. Klikšķim ir maza, bet tomēr ietekme. 

Vēl jāuzsver, ka šī nepatiesā informācija neveidojas 
tāpat vien – ir cilvēki un organizācijas, kas mērķtiecīgi 
strādā, lai šāda informācija eksistētu un izplatītos. 
Informācijas veidotājiem ir dažādi mērķi, tāpēc katram 
lietotājam ir atbildība vērtēt, no kurienes šī informācija 
nāk. Sociālajos medijos, protams, ir sastopami 
materiāli, kurus veido kvalitatīvi mediji un atbildīgi 
žurnālisti, bet ir arī saturs, kura izcelsme ir citāda. Ja, 
patērējot līdz mums pa dažādiem ceļiem nonākušo 
informāciju, nedomājam par dažādām interesēm un 
ietekmēm, kļūstam par skrūvīti mehānismos, kas 
darbojas pretēji mūsu pašu interesēm. 

Manipulatori plaši izmanto tēmas, kas cilvēkos 
raisa emocijas un noteiktas izjūtas, sevišķi dusmas 
un nedrošību. Materiāli, kas izraisa dziļas emocijas, 
sociālajos medijos spēj kļūt īpaši populāri. Ja mērķis 
ir izraisīt emocijas un viss pārējais tam ir pakārtots, 
tad stāstījuma veidošanā var izmantot nepilnīgu 
faktu izklāstu, apšaudāmus avotus, izkropļojumus 
un citas manipulatīvas tehnikas. Savukārt 
žurnālistiem ir jāreaģē uz mūsdienu informācijas vides 
izaicinājumiem, tai skaitā jāseko līdzi popularitāti 
guvušiem nepatiesiem apgalvojumiem, informācija 
jāpārbauda un jāinformē sabiedrība.

Daudzi sociālo mediju lietotāji lasa lielākoties tikai 
virsrakstus, bet no tiem ne vienmēr var gūt pilnīgu ainu 
par notiekošo. Britu medijs “The Guardian” ir ieviesis 
funkciju, ka pie senākiem rakstiem, kas tiek izplatīti 
sociālajos medijos, automātiski parādās publikācijas 
gads. Medijs saviem spēkiem mēģina cīnīties ar to, lai 
netiek izplatītas vecas, aktualitāti zaudējušas ziņas. Šo 
praksi varētu ieviest arī pie mums.

Sagatavojusi Edīte Bēvalde.

Reālā dzīve un virtuālā sajukušas kopā
>> 3.lpp

Ko viņas dara? Lielākoties iz-
manto vietni “Youtube”, jo tur par 
jebkuru tēmu apskatāmi dažādi 
video. Līva papildus daudz laika 
pavada arī vietnē “Instagram”, 
kur liek savus fotoattēlus, gūst ie-
dvesmu no citiem fotogrāfiem, kā 
arī skatās rokdarbu video, no ku-
riem pati daudz ko iemācās. 

“Sociālie tīkli ļauj ātri un ērti 
sazināties ar cilvēkiem visā pa-
saulē. Dažkārt interneta lietošana 
ir nelietderīgi iztērēts laiks, tomēr 
telefonu nolikt malā reizēm ir ļoti 
grūti,” atzīst skolnieces. 

 Svarīgi būt 
 starp savējiem 

Stefānijas un Līvas dzīvē inter-
netam ir dažāda nozīme. Stefāni-
ja sociālajos tīklos neliek savas 
fotogrāfijas un neizpauž daudz 
informācijas par sevi. “Internets 
man ir tikai uzziņai. Multimediju 

stundās skolotājs Lauris Rinma-
nis mums stāstīja, ka, pateicoties 
internetam, cilvēkiem ir daudz 
vieglāk paust savu viedokli, kas 
viņiem šķiet ļoti svarīgs. Es nedo-
māju, ka mans viedoklis vai mana 
ieliktā bilde kādam būtu ļoti nozī-
mīga. Man nav svarīgi sevi parādīt 
svešiniekiem,” stāsta Stefānija. 

Savukārt Līva sociālajiem tīk-
liem piešķir lielu nozīmi. “Ir ie-
spējams parādīt savu attieksmi, 
uzspiežot “patīk” vai daloties ar 
kādu drauga attēlu vai ierakstu. 
Sociālie tīkli veicina komunikāciju 
reālajā dzīvē – ir tēmas, par ko 
parunāt. Ja paziņa iečekojas pasā-
kumā, noteikti pēc tam viņam pa-
jautāšu, ko redzēja, kā patika utt. 

Es arī izmantoju internetu, lai 
parādītu savas fotogrāfijas, iespē-
jams, tā papildinu interesentu loku 
un iedvesmoju citus,” viņa stāsta. 

Meitenes ir pārliecinātas, ka 
globāli internetā viņām nav lielas 

lomas, bet savā sekotāju lokā un 
starp paziņām gan. “Lai arī man 
pietiktu ar attiecībām tikai reālajā 
dzīvē, tomēr jāsaprot, ka inter-
netam ir liela nozīme mūsu visu 
dzīvē. Ja jautātu cilvēkiem pirms 
20–30 gadiem, atbilde noteikti 
būtu citādāka,” piebilst Līva. 

Skolā meitenēm mācīts, ka 
viedokļi vairs nav cilvēku domas, 
bet lielākoties iepriekš dzirdēti un 
pārfrāzēti citu uzskati. “Uz vienu 
problēmu var paskatīties no da-
žādiem skatpunktiem, neko jaunu 
nevar izdomāt. Lai cik arī vienādu 
viedokļu būtu, katrā tomēr ir atšķi-
rīgi aspekti,” – uzskata skolnieces. 
Līva piebilst: “Manuprāt, mūsdie-
nās sociālo tīklu dzīve ar reālo ir 
sajaukušās tā, ka viss pateiktais un 
izdarītais internetā šķiet vienlīdzīgs 
ar patiesām darbībām.” Viņas gan 
apstiprināja, ka pašas savu dzīvi 
internetā ļoti nošķir no reālās. 

Signe Meire


