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• Puse LV iedzīvotāju 
uzskata - ja kādu 
informāciju 
publicē/pārraida mediji, 
tad tā ir patiesa. 

 

• Mediji kā pasaules 
spogulis. 
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Attēls: Chicago mirror ball | Oscar 
Peñalva | Flickr 
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Cik % no jauniešiem (15-24 gadi) tic 
sociālajos medijos atrodamajai 

informācijai? 

KM pētījums par Latvijas iedzīvotāju medijpratību 2017 

http://ejuz.lv/medijpratibaspetijums 
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54% 
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Cik % no jauniešiem (15-24 gadi) dalās ar 
informāciju internetā, to nepārbaudot? 
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KM pētījums par Latvijas iedzīvotāju medijpratību 2017 

http://ejuz.lv/medijpratibaspetijums 
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Photo: Eric Pickersgill  
http://www.designboom.com/art/eric-pickersgill-

removed-smartphones-10-14-2015/ 
 



Par pētījumu 
 

Iniciēja un finansēja Kultūras ministrija 
 

Veica Latvijas Universitātes UNESCO 
Medijpratības katedra 
 
 
 
2017.gada oktobris-novembris 
 

Aptaujāti 1203 bērni un pusaudži no 9 līdz 16 

gadu vecumam visā Latvijā 
 

Rezultātu pilns apkopojums: 
https://www.km.gov.lv/lv/mediju-

politika/medijpratiba/bernu-un-pusaudzu-medijpratibas-

petijums 
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Rezultātos vērojamie riski un 
bažas 

• Liels interneta patēriņš: Vairākums 
aptaujāto (57%) internetu lieto kopumā ne 
mazāk kā 3 stundas dienā. 

 

•Liela daļa no internetā veiktajām 
aktivitātēm ir izklaidei vai bezmērķīgas: 

 

• Tikai nedaudzi lasa grāmatas internetā 
vai meklē informāciju mācībām vai 
hobijiem. 
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Daļa bērnu un pusaudžu mēdz izmantot 
sociālos portālus pat vairāk nekā trīs 
stundas dienā:  

 

•14% respondentu – Instagram; 

•11% respondentu – Snapchat; 

•30% bērnu un pusaudžu, kuri mājās 
sarunājas pamatā krievu valodā, – vk.com 
(vkontakte.ru). 
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Nekritiska informācijas meklēšana 
internetā un izvērtēšana 

Intervijās tiek norādīts, ka parasti 

meklēšana netiek veikta tālāk par pirmo               

      piedāvāto lapu. 
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Meitene, 14 gadi: 
 

“Es tā īsti neskatos. Man dažreiz vienalga ir, galvenais, ka 
ir kaut kas, ko uzrakstīt, piemēram, mājasdarbos. Bet tā 
jau es īpaši neskatos.”  

•Tikai 50% no 9–12 gadus veciem bērniem 
uzskata, ka prot salīdzināt dažādas interneta 
vietnes un mājaslapas, lai saprastu vai informācija 
tajās ir patiesa 
 

•Pusaudži (13–16 gadi) – 80%. 



Jaunākajai grupai (9-12 gadi) ir 
zemākas zināšanas un prasmes  
 

Tikai 50% no 9-12 gadus veciem bērniem 
uzskata, ka prot salīdzināt dažādas 
interneta vietnes un mājaslapas, lai saprastu, 
vai informācija tajās ir patiesa. 
 

Tikai 51% no 9-12 gadus veciem bērniem 
uzskata, ka prot kontrolēt to, kuri cilvēki var 
redzēt viņu publicēto informāciju (pārvaldīt 
privātuma nosacījumus). 

– Vecumā no 13-16 gadiem 77% respondentu 
uzskata, ka to prot. 

 

67% jaunākās grupas respondentu uzskata, ka 
prot bloķēt ziņojumus no cilvēkiem, ar 
kuriem nevēlas sazināties (iepretim 93% 13-16 
gadus veciem respondentiem). 
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Skolotājiem ir svarīgāka loma 
gados vecākās (13-16 gadi) 
respondentu grupas interneta 
lietošanā, sniedzot dažādus 
ieteikumus.  

 

Gados jaunākie (9-12 gadi) 
respondenti saņēmuši salīdzinoši 
lielāku šāda veida atbalstu no 
vecākiem.  

 

Attēls: Pixabay.com 
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Interneta lietošanā nepieciešamo prasmju un 
iemaņu apguve – pašmācībā.  
 
Pusaudži jūtas pārāki savās prasmēs gan par 
vecākiem, gan skolotājiem, tāpēc ne vieni, ne otri 
netiek uzskatīti par labiem padomdevējiem.  

https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUgra_wY7ZAhUFVSwKHbheC8YQjRx6BAgAEAY&url=https://pixabay.com/en/child-girl-young-caucasian-1073638/&psig=AOvVaw21l0ZyBmtMNHE2yLAmDl8a&ust=1517911037966471
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Ziņas un mediju darbība I 

Intervētie pētījuma dalībnieki bieži ziņu 
skatīšanos, klausīšanos vai lasīšanu vairāk 
attiecina uz vecāku vai pat vecvecāku 
paaudzi, nevis uz sevi. 
 
Meitene, 15 gadi: Ja es aizeju pie omas, viņai parasti 
skan ziņas fonā, vismaz tur es aptuveni dzirdu, kas 
notiek.  
 
Puisis, 15 gadi: Es pārsvarā pievēršu uzmanību tam, 
kas notiek internetā, par jaunākajām lietām. Par 
tehnoloģijām un arī par citām valstīm, kas notiek 
politikā. Par Latviju ne tik ļoti.  
 
Meitene, 16 gadi: Es par jaunumiem Latvijā praktiski 
neko nezinu. Tikai to, ja es e-klasē gribu 
iereģistrēties profilā, tad tur sākumā ir kaut kādi 
raksti.  
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Ziņas un mediju darbība II 

Nepietiekama izpratne par: 

• viltus ziņu atpazīšanu;  

• mediju biznesa darbības pamatprincipiem 
un to finansēšanas modeļiem; 

• reklāmas lomu mediju darbībā. 

 

Salīdzinoši labāka izpratne ir par reklāmām, 
kas izvietotas dažādās platformās 
internetā, t.sk., sociālajos portālos, bet 
tomēr lielai daļai no respondentiem sociālo 
portālu biznesa principi ir neskaidri. 
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Rezumējot 

Līdzīgas tendences ir arī citur Eiropā, taču 
svarīgi uz tām ir reaģēt, pievēršot šim 
jautājumam uzmanību mācību saturā, 
ģimenēs, medijos (jāņem vērā, ka 
tradicionālie mediji tiek patērēti maz).  
 
Rezultāti liecina, ka daļai bērnu un pusaudžu ir 
nepietiekamas zināšanas un prasmes, kuras 
nepieciešamas, lai droši un lietpratīgi patērētu, 
radītu un kopīgotu dažāda veida informāciju. 
 
Aicinām mācību satura veidotājus ņemt vērā 
rezultātus, lai arī ar mācību satura palīdzību 
sniegtu atbalstu katras vecuma grupas bērniem 
un jauniešiem viņu zināšanu pilnveidošanai par 
gudru mediju un citas informācijas patērēšanu, 
radīšanu un kopīgošanu. 
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Medijpratība 

Būtiska ne vien attiecībā uz cilvēka ikdienas 
lēmumiem  

• noticēt/neticēt pseidozinātnes rakstiem, 
nepamatotiem reklāmas solījumiem vai 
konspirācijas teorijām,  

 

 

bet arī attiecībā uz demokrātiskās iekārtas 
pilnvērtīgu pastāvēšanu (piemēram, lēmums 
vēlēšanās, pilsoniskā līdzdalība), uz valsts un 
sabiedrības drošumspēju. 
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Attēls: 
http://www.smartboardteamga
mes.com/idea-submission/ 



Medijpratība ir svarīga dzīvei mainīgā pasaulē, 
kurā notiek cīņa ne tikai, par ko cilvēki tērēs 
naudu, bet galvenokārt – par viņu prātiem, 
uzskatiem, domām un vērtībām.  

Attēls: Pixabay.com 
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Paldies par uzmanību! 
 

Klinta.locmele@km.gov.lv 


