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TUV PLĀNĀ

	 	Vairākums	no	mums	droši	vien	ir	vismaz	dzirdējuši	vārdu	sa
vienojumu	informācijas laikmets. Ar	to	raksturo	šībrīža	situāciju	–	 
strauji	attīstījušās	informācijas	un	komunikācijas	tehnoloģijas.	Tra
dicionālos	medijus	papildinājuši	tiešsaistē	esošie.	Ik	dienu	saskara
mies	ar	iepriekš	nepieredzētu	informācijas	apjomu,	kā	arī	baudām	
iespēju	to	paši	radīt	un	acumirklī	nodot	tālāk.	Tā	ir	reizē	priekšrocī
ba	un	izaicinājums.	Lielākā	daļa	vismaz	nojauš,	ka	ne	visas	ziņas	ir	
vienlīdz	patiesas,	ne	visi	avoti	–	uzticami.	
	 	Ar	informācijas	vidi	saistītās	problēmas	un	riski	ir	apzināti	un	
izvērtēti	arī	valsts	līmenī.	Rezultātā	tapušas	Latvijas	mediju	poli
tikas	pamatnostādnes	2016.–2020.	gadam.	Viens	no	šīs	politikas	
rīcības	virzieniem	ir	medijpratība. Lai	informācijas	vide	būtu	dro
ša,	jāveicina	cilvēku	spēja	izvērtēt	un	atšķirt,	kas	ir	kas.	Šī	mērķa	
sasniegšanā	nozīmīga	loma	atvēlēta	Latvijas	bibliotēkām	un	to	
darbiniekiem,	tāpēc	uz	sarunu	par	medijpratību	aicināju	Limbažu	
Galvenās	bibliotēkas	(LGB)	klientu	apkalpošanas	centra	vadītāju	
Džūliju SNIĶERI un	Bērnu	literatūras	centra	speciālisti	Elīnu 
ĀBOLTIŅU. Izrādās,	ka	medijpratība	politikas	pamatnostādnēs	
nav	ierakstīta	ķeksītim. Šobrīd	tiek	ieguldīts	gana	daudz	pūļu,	lai	
valsts	darbā	strādājošos	šajā	jomā	izglītotu.

Ņemiet vērā! 
	 	Lai	pazītu	viltus	ziņu,	vispirms	jāpievērš	uzmanība	avotam.	Vai	
tas	šķiet	uzticams?	Vai	norādīts	autors?	Izvērtējiet,	vai	informācija	
ir	ziņa	(neitrāla),	vai	komentārs,	kurā	tiek	pausts	autora	viedoklis.	
Varbūt	saturs	ir	sponsorēts	un	ziņojums	ir	reklāma?	Pievērsiet	
uzmanību	atsaucēm	uz	informācijas	avotiem!	Kādi	tie	ir,	cik	
uzticami?	Vai	atspoguļoti	vairāku	pušu	viedokļi?	Pirms	dalīties	ar	
informāciju	sociālajos	medijos,	pievērsiet	uzmanību	datumam	–	
ziņa	var	būt	zaudējusi	aktualitāti.	Nelasiet	tikai	virsrakstu,	bet	arī	
pašu	ziņu,	iespējams,	ka	sensacionālais	virsraksts	neatbilst	saturam.	
Izvērtējiet,	vai	jūsu	informācijas	uztveri	nesagroza	aizspriedumi,	
bailes.	Varbūt	tās	ietekmējušas	autoru?	Ja	rodas	šaubas	par	patiesu
mu,	meklējiet	papildu	avotus!

Medijpratība	–	zināšanu	un	
prasmju	kopums,	kas	nepie
ciešams	darbam	ar	informā
cijas	avotiem	–	informācijas	
atrašanai	un	analīzei,	infor
mācijas	sniedzēju	funkciju	
izpratnei,	informācijas	satura	
kritiskam	izvērtējumam,	
objektīvas	informācijas	
atšķiršanai	no	tendenciozas,	
dažādos	avotos	pieejamo	ziņu	
salīdzinājumam,	lai	veidotu	
savu	pamatotu	viedokli.	Me
diju	pratība	ietver	arī	prasmi	
praktiski	lietot	medijus.

(Latvijas	mediju	
politikas	pamatnostādnes	

2016.–2020.	gadam)

	 	Kultūras	ministrija	2017.	ga	 
da	vasarā	veica	kvantitatīvu	
pētījumu	Latvijas iedzīvotāju 
medijpratība. Tajā	tika	uzdoti	
arī	ar	medijprasmi	saistīti	jau
tājumi.	Rezultātā: 
l	 	40%	spēj	atšķirt,	kura	in
formācija	medijos	ir	uzticama,	
kura	safabricēta	vai	tendenci
oza;
l	 	22%	ir	gadījies	noticēt	mal
dinošai	informācijai;
l	 	11%	varētu	būt	grūti	izvēr
tēt,	vai	informācija	ir	ticama;
l	 	27%	nespēj	novērtēt	savu	
spēju	atpazīt	uzticamu	informā
ciju	medijos	no	manipulatīvas,	
jo	nav	par	to	domājuši.

Cilvēki nezina, ka 
viņi nezina
	 	Sarunbiedres	teic,	ka	bibliote
kārus	 izglīto	 gana	 nopietni.	 Lai	
par	 medijpratību	 varētu	 stāstīt	
citiem,	 pašiem	 ir	 jābūt	 izprat
nei.	 Turklāt	 bibliotekāram	 jābūt	
zinošam,	 lai	 varētu	 ieteikt	 cil
vēkiem	 uzticamus	 informācijas	
avotus	un	paši	nekļūtu	par	viltus	
ziņu	 izplatītājiem.	 Uzzinot	 kaut	
ko	 jaunu,	 Džūlija,	 bieži	 pie	 se
vis	 izsaucoties:	 –	 Kā es par to 
neiedomājos!	 Abas	 speciālistes	
atzīst,	ka	pēc	apmācības	sākušas	
pievērst	daudz	 lielāku	uzmanību	
informācijai,	ar	ko	ikdienā	saska
ras.	–	Jo vairāk uzzini, jo saproti, 
cik daudz cilvēku lasa neiedziļi-
noties un izplata viltus ziņas, – 
atzīst	Elīna,	runājot	par	dalīšanos	
ar	 publikācijām	 sociālajos	 tīk
los.	 Savukārt	 Džūlija	 spriež,	 ka	
bibliotekāri	 un	 citi	 valsts	 darbā	
strādājošie	ir	vien	neliela	daļa	no	
mums.	Viņas	novērojumi	liecina,	
ka	pārējai	sabiedrībai	(varbūt	pat	
tās	 lielākajai	 daļai)	 informācijas	
ir	 par	maz.	 Tas	 ir	 satraucoši,	 jo	
grūti	 paredzēt,	 kādas	 varētu	 būt	
sekas	 tam,	 ka	 ļaudis	 neprot	 kri
tiski	 izvērtēt	dažādu	mediju	pie
dāvāto	 saturu.	 Piemērs	 ir	 gluži	
nesens	gadījums,	kad	 tika	 izpla
tīta	 ziņa	par	 tirdzniecības	 centrā	
Alfa	iebrukušo	jumtu.	Cilvēki	tai	
bija	noticējuši	un	sekoja	satraukti	
zvani	glābšanas	dienestiem.	Sais
tībā	ar	 šīs	dezinformācijas	orga
nizēšanu	ierosināta	krimināllieta.	
Vainīgos	sauks	pie	atbildības.	Tas	
parāda,	 kādā	 laikā	 dzīvojam	 un	
cik	viss	ir	nopietni.

	 	–	Sliktākais ir tas, ka mēs ne-
zinām to, ka nezinām, – spriež	
	Džūlija.	Elīna	piekrīt	–	daudzi	uz
skata,	 ka	medijpratība	 uz	 viņiem	
neattiecas.	 Tas	 ir	 vieglprātīgi.	
Sarunbiedres	 stāsta,	 ka	 ir	 daudz	
veidu,	 kā	 manipulēt	 ar	 informā
ciju.	Daļa	no	tiem	–	gaužām	pri
mitīva	 un	 viegli	 pamanāma,	 ja	
vien	 cilvēks	 iedziļinās.	 Džūlija	
piemin	kādu	piemēru	–	pirms	kā
da	laika	pamanījusi	dīvainus	ziņu	
virsrakstus,	 kuros	 teikuma	 kons
trukcija	 ir	 savāda,	 pat	 nepareiza.	
Domājusi	–	vai	tiešām	autori	nav	
skolā	mācījušies…	Vēlāk	 kursos	
saņēmusi	 izskaidrojumu,	 ka	 tas	
tiek	 darīts	 ar	 nodomu,	 cilvēkiem	
par	 šādu	 ziņu	 sacerēšanu	maksā.	
–	 Piemēram, virsraksts «Cilvēki 
nezināja, ka nenotiks neviens no 
neparedzētajiem pasākumiem», – 
viņa	nosauc.	Kas	ar	to	vispār	tiek	
pateikts?	 Lasītājs	 samulst,	 bet,	
iespējams,	 klikšķina	 uz	 raksta,	
lai	 paskatītos…	 Un,	 visticamāk,	
nonāk	interneta	lapā,	kur	tiek	ap-
bērts ar	dažādām	reklāmām.	Kai
tinoši?	Noteikti!	Bet	labā	ziņa	va
rētu	būt	 tā,	ka	cilvēkam	ātri	vien	
kļūst	skaidrs,	ko	no	viņa	grib.	Pār
svarā	šī	viltus	informācija	pārpil
da	internetu	ar	vienu	mērķi	–	vākt	
klikšķus. Tās	uzdevums	ir	aizvest	
cilvēku	 uz	 dažādām	 lapām,	 kuru	
veidotāji	 par	 katru	 nozvejoto ap
meklētāju	no	reklāmdevēja	saņem	
naudu.	 Interneta	 vide	 ar	 šādiem	
āķiem ir	pilna.	Vai	tā	būtu,	ja	ne
viens	uz	tiem	neuzķertos?	
	 	Daudz	 tiek	 runāts	 arī	 par	 to,	
ka	 informācijas	 telpā	 notiek	 no
pietna	cīņa	par	cilvēku	prātiem	–	
centieniem	 popularizēt	 noteiktu	

ideoloģiju	 vai	 politisko	 režīmu.	
Palaikam	 dzirdam	 dažādu	 ek
spertu	brīdinājumus,	ka	informā
cija	un	tas,	kā	to	pasniedz,	ievē
rojami	 atšķiras	 medijos	 latviešu	
un	 krievu	 valodā.	 Džūlija	 seko	
notikumiem	 pasaulē	 diezgan	 cī
tīgi.	–	Es daru tā: paskatos ziņas 
latviešu, krievu valodā, «Euro
news», «Al Jazeera», «CNN» un 
visas salīdzinu, – skaidro	 sarun
biedre,	kura	ir	secinājusi,	ka	Lat
vijas	televīzijas	kanāli	bieži	vien	
mazāk	 atspoguļo	 starptautiskos	
notikumus.	 Tam	 jāmeklē	 ārval
stu	avoti.	Arābu	raidorganizācija	
Al Jazeera un	 amerikāņu	CNN,	
protams,	pieejami	tikai	angļu	va
lodas	 pratējiem.	 Taču	Euro news 
raida	 gan	 latviešu,	 gan	 krievu	
valodā.	Tā	 ir	 iespēja	 tikt	pie	pa
saules	 ziņām,	 nepaļaujoties	 uz	
Krievijas	kanāliem,	kam	eksperti	
pārmet	tendenciozitāti.

Izvēlēties uzticamu 
avotu un nedzīvot 
burbulī
	 	Ko	darīt	tiem,	kuriem	nav	ap
ņēmības	 salīdzināt	dažādus	avo
tus? – Lasīt avīzes, nevis portā-
lus,	 –	 iesaka	 Džūlija.	 Un	 labāk	
uzticēties	 zināmiem	 medijiem	
un	 reālām	personām,	 kas	 šo	 uz
ticību	 attaisno.	Lai	 arī	 žurnālisti	
ir	tikai	cilvēki,	un	nevar	teikt,	ka	
nekļūdīgi,	viņu	darbs	 tomēr	bal
stīts	 profesionālajos	 standartos.	
Noteikti	 jāpievērš	 uzmanība	 in
formācijas	autoram	–	lai	tas	būtu	
reāls	cilvēks,	kurš	atbild	par	savu	
darbu.	Ja	vārds	nav	norādīts,	 jā
rodas	jautājumam,	kāpēc.	Biblio
tekāres	uzsver	vēl	ko	–	nav	maz
svarīgi,	 ka	 tradicionālo	 mediju	
(prese,	 televīzija,	 radio)	 lietotāji	
saņem	 vispusīgāku	 informāciju.	
Savukārt	interneta	satura	lietotā
ji	 bieži	 vien	 uzzina	 tikai	 to,	 kas	
viņus	interesē.	Ieiet	portālā	ir	ātri	
un	ērti,	bet	 tikpat	viegli	 ir	pārtīt	
ziņu	 lenti,	 pat	 nepaskatoties	 uz	
lielāko	 daļu	 rakstu,	 apstājoties	
tikai	 pie	 tiem,	 kas	 interesē.	 Tā	
saucamajā	 informācijas burbulī 
riskē	 nonākt	 arī	 tie,	 kuri	 uzzina	
tikai	 to,	 kas	 parādās	 viņu	 sociā
lajos	 tīklos	 (facebook,	 twitter).	
Izvēloties,	 kam	sekot	vai	 novēr
tējot	informāciju	ar	patīk, viņi	jau	
iepriekš	 nosaka	 to,	 ka	 turpmāk	
redzēs	tikai	līdzīgu	saturu	un	sa
ņems	apstiprinājumu	tam,	par	ko	
jau	pārliecināti.	

	 	Var	jau	ēst	vien	to,	kas	garšo,	
un	darīt	 tikai	 to,	kas	patīk,	 tāpat	
arī	 uzzināt	 informāciju,	 kas	 ti
kai	 izklaidē.	 Tomēr	 ilgtermiņā	
tas	par	 labu	nenāk.	Rodas	 jautā
jums	 –	 kā	 cilvēks,	 kurš	 izvairās	
no	 politiskas	 informācijas	 (jo	 tā	
ir	 neinteresanta),	 varēs,	 piemē
ram,	 pieņemt	 lēmumu,	 par	 ko	

balsot	 vēlēšanās?	 Elīna	 piebilst,	
ka	 daudzi	 paziņas	 par	 tradici
onālajiem	medijiem	saka:	–	Tie ir 
garlaicīgi!	Negribot	iedziļināties	
problēmās,	 jo	 pašiem	 to	 daudz.	
Spriežam,	 ka	 varbūt	 jādomā,	 kā	
pasniegt	 informāciju	nekozināt
negribīšiem saistošā	 veidā.	 Var
būt	 ziņas	varētu	 lasīt	kāda	 šādai	
auditorijai	interesanta	personība?

Informācijas 
izvērtēšana jāmācās 
no bērnības
	 	Runājot	par	medijpratību,	bib
liotekāres	 bažījas,	 ka	 informāci
ja,	kas	varētu	to	uzlabot,	vistica
māk,	nenonāk	tieši	pie	cilvēkiem,	
kuriem	 tā	 visvairāk	 nepiecieša
ma.	Medijpratības	 kursus	 pieau
gušajiem	 bibliotēkā	 pagaidām	
nerīko,	 lai	 gan	 datorapmācības	
nodarbībās	 arī	 ar	 to	 saistītas	 tē
mas	 (kā	 droši	 lietot	 internetu)	
nākas	 apspriest.	 Informācija	 par	
medijpratību	ir	atrodama,	piemē
ram,	Kultūras	ministrijas	mājas
lapā.	 Taču	 vienu	 resursu,	 kur	 tā	
būtu	pārskatāmi	apkopota	vienu
viet,	 bibliotekāres	 ieteikt	 nevar.	
Šobrīd	 informācija	 izkaisīta pa	
dažādām	interneta	lapām.	Varbūt	
mums	 vajadzētu	 portālu	 medij-
pratiba.lv? 

	 	Valsts	 līmenī	 viens	 no	 gal
venajiem	 ir	 uzdevums	 izglītot	
jauno	 paaudzi.	 Limbažu	 Bērnu	
literatūras	 centrā	 (BLC)	 to	 dara	
cītīgi.	 Elīna	 stāsta,	 ka	 bērniem	
un	 jauniešiem	 šobrīd	 piedāvā	
apmeklēt	sešas	dažādas	bibliote
kārās	 stundas	 par	 medijpratības	
tēmu.	To	mērķis	ir	viņiem	iespē
jami	agrāk	iemācīt	izvērtēt	infor
māciju.	 Elīna	 stāsta,	 kā	 kopā	 ar	
bērndārzniekiem	 lasa	 stāstu	 par	
pelēnu,	kurš	izdomājis	Bubuli	un	
par	 tā	esamību	veiksmīgi	pārlie
cinājis	pārējos	meža	iemītniekus.	
Mazie	 ļoti	 labi	 saprot,	 par	 ko	 ir	
runa,	iesaistās	diskusijā	par	to,	kā	
paši	 reizēm	 kaut	 ko	 izdomā,	 un	
beigās	tam	notic...	Taču	pēc	tam,	
kad	situācija	pārrunāta,	viņi	 liek	
aiz	auss,	ka	ne	visam	dzirdētajam	
var	ticēt.	Galvenais	ir	bērnus	ie
mācīt	domāt	līdzi,	būt	kritiskiem,	
kad	 tas	 nepieciešams,	 nevis	 akli	
paļauties.	
	 	Ar	vecākiem	bērniem	un	 jau
niešiem	 BLC	 runā	 par	 viņiem	
saistošām	 tēmām	 –	 par	 tiem	
pašiem	 sociālajiem	 tīkliem	 un	
drošību	 internetā.	Elīna	un	Džū
lija	 pašas	 ir	mammas,	 tādēļ	 labi	
saprot	 vecākus.	 Ja	 kādreiz	 ve
cāki	varēja	 teikt:	–	Mēs bērnībā 
darījām tāpat!, tad	tagad	tā	vairs	
nav.	Ja	vecāks	redz,	ka	bērns	in
ternetā	dara	ne	 to,	ko	vajadzētu,	
un	viņam	aizrāda,	 nekas	vēl	 ne
beidzas.	 Mazie	 gudrinieki	 prot	
pieprasīt	pamatojumu,	un	viņiem	
ir	 acīmredzams,	 ja	 vecāks	 par	
kaut	 ko	 šaubās.	 Bibliotēku	 spe
ciālistēm	 šajā	 ziņā	 ir	 priekšro
cība,	ko	 sniedz	apmācība.	Viņas	
cer,	 ka	 šajā	 ziņā	 ir	 palīgi	 citiem	
vecākiem	un	skolotājiem.
	 	Sarunas	 noslēgumā	 secinām,	
ka	 medijpratības	 tēma	 ir	 ļoti	
plaša.	Paredzams,	ka	 tā	kļūs	ak
tuālāka,	 jo	 tehnoloģijas	 turpina	
attīstīties,	turklāt	ne	tikai	elektro
niskās,	bet	arī	manipulācijas	teh
nikas.	 Taču	 Džūlija	 šajā	 ziņā	 ir	
optimiste	un	tic,	ka	cilvēka	prāts	
un	 sirds	būs	pārāki	un	nebūs	 tā,	
ka	 mēs	 pavisam	 pazudīsim	 in
formācijas	 labirintos.	 Lai	 nu	 tas	
piepildās!
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