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MEDIJPRATĪBAS MĒRĶI

• Medijpartība: indivīda prasme piekļūt medijiem, tos 
lietot, analizēt, vērtēt un radīt. 

• Medijpratības mērķis: palīdzēt indivīdam atpazīt un 
saprast to, kas ir medija ziņojuma autors un kāds ir 
ziņojuma nolūks.

• Medijpratību ietekmējoši faktori: (1) medijpratības
vides (ārējie) faktori un (2) katra indivīda mediju 
lietošanas prasmes, pieredze un paradumi.



MEDIJPRATĪBAS VIDES FAKTORI: 
LATVIJAS MEDIJU BIZNESA SPECIFIKA



TRADICIONĀLO MEDIJU BIZNESA RAKSTURS

• Mediju biznesam piemīt duāls raksturs: tas darbojas 
biznesa segmentā nodrošinot reklāmas pārdošanu, kā 
arī patērētāju segmentā nodrošinot satura pieejamību 
auditorijai, kā arī mediju produktu (žurnāli, avīzes) 
pārdošanu.

• Reklāmas pārdošana tiek balstīta zināšanās par 
auditorijas apjomu un tās struktūru (dzimums, 
vecums, sociālekonomiskais statuss u.c. parametri).



LATVIJAS MEDIJU BIZNESA SPECIFIKA

• Latvijas mediju biznesa vidi raksturo niecīgs auditorijas 
potenciāls, ko nosaka salīdzinoši nelielais iedzīvotāju skaits valstī.

• 2017. gada sākumā Latvijā dzīvoja 1 milj. 950 tūkst. iedzīvotāju –
par 18,8 tūkst. mazāk nekā pirms gada, liecina Centrālās 
statistikas pārvaldes (CSP) dati. Iedzīvotāju skaits 2016. gadā 
saruka par 0.97% (2015. gadā - 0,87%).

• Kopš 2010. gada sākuma iedzīvotāju skaits Latvijā samazinājies 
par 170 tūkst. jeb 8%. Migrācijas dēļ Latvija zaudējusi 113 tūkst. 
un negatīva dabiskā pieauguma rezultātā – 57 tūkst. iedzīvotāju.



LATVIJAS MEDIJU BIZNESA SPECIFIKA

Latvijas mediju biznesa vidi raksturo auditorijas dalīšanās pēc 
latviešu un krievu valodas lietojuma.

Iedzīvotāju etniskais sastāvs Latvijā 2017. gada sākumā (procentos, CSP dati)



LATVIJAS REKLĀMAS TIRGUS 
Latvijas reklāmas asociācijas dati

• Latvijas mediju reklāmas tirgus apjoms 
2016.gadā  bija 77,6 miljoni eiro. 

• Lielāko mediju reklāmas tirgus daļu - 43% 
aizņem televīzija ar 33,235 miljoniem eiro, 
20% veido internets ar 15,844 miljoniem eiro 
un 13% no mediju reklāmas tirgus ir radio ar 
10,224 miljoniem eiro. Vides reklāmas aizņem 
10% tirgus ar 8,072 miljoniem eiro, žurnāli -
8% ar 5,881 miljoniem eiro, laikraksti - 5% ar 
4,084 miljoniem eiro, savukārt kino tirgus daļa 
bija pielīdzināma 0% ar 342 110 eiro.

• Pēdējos gados samazinās reklāmas apjoms 
tradicionālajos mediju kanālos – laikrakstos 
un žurnālos. Notiek reklāmas investīciju 
pārdale par labu dažādām digitālajām 
platformām.

• Reklāmdevēju nauda aizvien lielākos apjomos 
nonāk ārzemēs reģistrētajos medijos 
(Facebook, Google utt.) kuriem arvien lielāku 
uzmanību un laiku velta Latvijā dzīvojošās un 
reklāmdevējus interesējošās auditorijas.



TENDENCES MEDIJU PATĒRIŅĀ

Lejupslīdoša tendence drukāto mediju patēriņā:

• Izteikti zaudēta interese par nacionālajiem laikrakstiem: 
uzticības zaudēšana politizētam saturam; lasītāju 
pārorientēšanās uz digitālajiem ziņu kanāliem.

• Mazinājusies reģionālo laikrakstu lietošana: lasītāju migrācija,  
pārorientēšanās uz reģionālajiem interneta portāliem; Latvijas 
administratīvi teritoriālās reformas ietekme; pašvaldību 
bezmaksas izdevumu izplatība.

• Salīdzinoši noturīgāka, bet tomēr arvien retāka žurnālu lasīšana



TENDENCES MEDIJU PATĒRIŅĀ

• Salīdzinot ar drukātajiem medijiem, televīzijas pozīcijas ir daudz 
noturīgākas. Būtiska Krievijas televīzijas kanālu ietekme.

• Salīdzinoši stabilas arī radio pozīcijas.

• Pakāpeniski aug interneta lietotāju skaits: šobrīd 80% Latvijas 
iedzīvotāju ir sasniedzami internetā.



MEDIJU BIZNESA TRADICIONĀLAIS LINEĀRAIS MODELIS 
UN TĀ NORIETS.

• Šis modelis nodrošināja zināmu mediju industriju stabilitāti –
paredzamību un prognozējamību. Bija iespējams precīzi 
aprēķināt izmaksas, prognozēt ieņēmumus, plānot naudas 
plūsmu un peļņu.

• Tehnoloģiju attīstības rezultātā ir izjaukti tradicionālie peļņas 
gūšanas modeļi mediju industrijām. Informācijas tehnoloģiju un 
ierīču attīstības temps ir bijis neticami straujš. 

• Tehnoloģiju attīstībai ir divējāda – gan mediju industriju attīstību 
graujoša, gan veicinoša ietekme. Viens no lielākajiem izaicinājumiem 
– nespēja paredzēt, kuras no tehnoloģijām auditorija adaptēs.

Satura 
radīšana

Ražošana Distribūcija Ekspozīcija



MEDIJU BIZNESA JAUNAIS NELINEĀRAIS MODELIS UN 
TEHNOLOĢIJU ATTĪSTĪBAS KONSEKVENCES 

• Jaunajam modelim piemīt nelineārs raksturs – patērētājs, mediju 
lietotājs var piekļūt vai pat ietekmēt jebkuru no mediju industrijas 
darbības posmiem: satura radīšanu, ražošanu, distribūciju un 
ekspozīciju.

• Patērētāji var piekļūt saturam un to patērēt jebkurā vietā jebkurā laikā, 
ar nosacījumu, ja patērētājam ir piekļuve internetam un ja patērētājam 
ir pieejamas ierīces, kas ļauj piekļūt internetam (dators, planšetdators, 
viedtālrunis). Līdz ar to lineārā mediju industriju darbības ķēde ir 
izjaukta

• Jauno nelineāro modeli raksturo augsts interaktivitātes potenciāls, 
nozīmīga loma lietotāju radītam saturam. Auditorijas pārstāvjiem ir līdz 
šim nebijušas iespējas ietekmēt mediju saturu. Mediju lietotājs vairs 
nav tikai satura saņēmējs, bet arī tā radītājs. Nozīmīgi pieaug 
auditorijas pārstāvja atbildība, vienlaikus pieaug riski.



MEDIJU BIZNESA JAUNAIS NELINEĀRAIS MODELIS UN 
TEHNOLOĢIJU ATTĪSTĪBAS KONSEKVENCES 

• Nozīmīga loma pilnīgi jauniem spēlētājiem - sociālajiem tīkliem, 
videoplatformām. Pieaug meklētāju (search) loma

• Mediju tirgus iegūst izteikti globālu raksturu. 

• Rodas jaunas biznesa modeļu un peļņas gūšanas iespējas

• Pastiprinās digitālā plaisa starp dažādām paaudzēm un sabiedrības 
grupām gan tehnoloģiju, gan mediju satura patēriņā 

• Sabiedrība it visur pasaulē kļūst arvien multikulturālāka

• Zūd robeža starp mediju patēriņu brīvajā un darba laikā, mājās un 
darbā



Rakstpratība

• Literacy – lasīt un rakstīt prasme - rakstpratība
– https://ritadebook.wordpress.com/2011/01/19/the-definitions-of-literacy/#more-199

– Rakstpratība – «indivīda spēja lasīt, rakstīt un runāt
[angļu] valodā, rēķināt un prasme risināt problēmas tā, lai
funkcionētu darbavietā un sabiedrībā, lai sasniegtu savus
mērķus un attīstītu savas zināšanas un potenciālu”. 

• Pratība

https://ritadebook.wordpress.com/2011/01/19/the-definitions-of-literacy/#more-199


Pratība 

Pratība – kompetenču kopums



Informācijpratīgs cilvēks

Informācijpratīgs cilvēks spēj veikt šādas 
darbības ar informāciju:

– atpazīt savas informācijas vajadzības;

– atrast un novērtēt kvalitatīvu informāciju;

– saglabāt un izgūt informāciju;

– efektīvi un ētiski lietot informāciju;

– lietot informāciju, lai radītu zināšanas un 
apmainītos ar tām.

R. Kats (Catts R.) un Dž. Lau (Lau J.) (2008) 



Medijpratība

• Kritiskās domāšanas prasmes

• Izpratne, kā mediju ziņas formē / veido kultūru un sabiedrību

• Izprast marketinga stratēģijas

• Saprast, kam mediju veidotājs vēlas, lai lasītājs / uztvērējs ticētu

• Atpazīt pārliecināšanas metodes

• Atpazīt melus, tendenciozitāti, dezinformāciju;

• Atklāt stāsta daļas, kas nav bijušas pateiktas

• Novērtēt mediju ziņas, pamatojoties uz savu pieredzi, prasmēm, 
pārliecību, vērtībām

• Radīt un izpaltīt ziņas caur savu mediju

• Aizstāvēt mediju tiesības



Pieci medijpratības pamatprincipi

– Visi mediju vēstījumi ir konstruēti

– Mediju vēstījumi ir konstruēti izmantojot radošu 
valodu

– Dažādi cilvēki izprot vienu vēstījumu atšķirīgi

– Mediji iekļauj vērtības un skatu punktus

– Vairums mediju vēstījumu tiek veidoti, lai gūtu 
labumu un/vai varu



Mediju un informācijpratība

Mediju un informācijpratība ir kompetenču kopums, 
kas „dod iespēju iedzīvotājiem piekļūt, iegūt, saprast, 
novērtēt un izmantot, kā arī radīt un apmainīties ar 
informāciju un mediju saturu visos formātos, 
izmantojot dažādus instrumentus, kritiskā, ētiskā un 
efektīvā veidā, lai piedalītos un iesaistītos 
personiskajā, profesionālajā un sabiedriskajā darbībā” 
(UNESCO, 2013, p. 29).



Mediju un informācijpratība

UNESCO MIL (mediju un informācijpratība) komponenti:

1
•Piekļuve (access)

2
•Novērtēšana (evaluation)

3
•Radīšana (izmantošana) 

(creation)



Medijpratība un digitālā pratība



Digitālā pratība

1997. (P. Gilsters)

DP ir spējas lietot informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas, lai atrastu, novērtētu, radītu un 
komunicētu (apmainītos ar) informāciju, kam 
nepieciešamas gan kognitīvās, gan tehniskās prasmes.

(Amerikas bibliotēku asociācija)



Digitālā pratība

Tā ir saistīta ar citām pratībām:

• Informācijpratību

• Medijpratību

• Komunikācijas un sadarbības prasmēm

• Darba un identitātes pārvaldīšanu

• IKT pratību

• Mācīšanās prasmēm

• Digitālo pētniecību



Mediators

• Mediācija - starpniecība (no latīņu valodas)

– mediācija — brīvprātīgas sadarbības process, kurā puses cenšas panākt 
savstarpēji pieņemamu vienošanos savu domstarpību atrisināšanai ar 
mediatora starpniecību (Mediācijas likums. LV).

• Sociālā mediācija mediju lietošanā

– Izcelsme – socializācijas teorija (saistīts ar mediju 
socializēšanu (komunikācija – mediji- sabiedrība))

(piem., vecāki pārrauga bērnus TV lietošanā, lai aizsargātu bērnus no
negatīvas ietekmes)

Socializācija – process, kura gaitā indivīds apgūst savas sabiedrības 
sociālās normas un  kultūru.



Digitālā realitāte: izaicinājumi 
jaunās paaudzes medijpratībā

interneta vidē



DIGITĀLĀ
REALITĀTE 

UN PIKSEĻU MIGLA 
UZ KRAUJAS RUDZU LAUKĀ…

GUNA SPURAVA
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•

Respondenti atzīst, ka viņu vienaudžiem ir vājas zināšanas 
un bieži vērojama bērnu neprasmīga, pavirša un riskus 
ignorējoša pieeja jautājumiem, kas saistīti ar privātuma 
politiku sociālo portālu un citu interneta platformu 
lietošanā. Īpaši tas tiek attiecināts uz jaunākā  skolas 
vecuma bērniem.

DIGITĀLAJĀ
SUVERENITĀTE


