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SATURS

Mediju ētikas
padomes modeļi

Ieskats Latvijas
Mediju Ētikas

padomes
kompetencēs

Ētikas jautājumi: 
mūsdienu

izaicinājumi



MEDIJU ĒTIKAS 

REGULATORU MODEĻI



Iespējas
un

jautājumi

Sasaiste ar 
valsti?

Tiesībsarga
atzars?

Iecelšanas
kārtība?

Neatkarība un
kompetences

Likuma
aizsardzība?

Kā aptvert 
maksimāli

plašu mediju
loku?



Variants nr. 1: 

Mediju tiesībsargs

Konstitucionāls institūts. 

Latvijas Republikas 

Saeimas apstiprināta viena 

amatpersona.

+ -

• Funkcionāls atzars jau esošajam 

Tiesībsarga institūtam – sabiedrībai 

zināms un saprotams institūts;

• Plašs darbības tvērums (pakļauti visi 

mediji).

• Nav paredzēts Mediju politikas 

pamatnostādnēs;

• Valstij nepiemīt tāda funkcija kā «mediju 

uzraudzība jautājumos par mediju ētikas un 

žurnālistu profesionālās darbības normu 

ievērošanu»;

• Lēmumi nav pārsūdzami tiesā;

• Pretruna ar klasiska ombuda cilvēktiesību 

aizsardzības misiju;

• Starptautiski sastopams visretāk.



Variants Nr. 2: 

Mediju ombuds

(vienpersonisks)

Pašregulācija. Viens nozares iecelts 

Mediju ombuds.

Nozarē atzīta un autoritatīva persona, kas 

vienpersoniski pieņem lēmumus, sniedz 

atzinumus.

Nav izslēgta iespēja lēmuma 

pieņemšanas laikā vērsties pie nozares 

speciālistiem un ekspertiem.

Līdzīgs piemērs: Lietuvas Žurnālistu 

Ētikas Inspektora birojs.

+ -

Atbalsta NEPLP: 

nepieciešama 

personīgas 

atbildības 

uzņemšanās

• Starptautiski reti 

sastopams;

• Mediju ombuda 

atzinumi ir 

saistoši (tikai) 

tiem medijiem, 

kuri iestājušies 

biedrībā vai 

pievienojušies 

ētikas kodeksam.



Variants Nr. 3: 

Mediju 

padome

(Mediju ētikas 

padome)

Pašregulācija.  Nozares iecelti Mediju padomes locekļi, 

veidojot koleģiālu institūciju.

• Koleģiāls ombuds (padome) ar savu sekretariātu.

• Pēc brīvprātības principa ietilpst elektroniskie 

plašsaziņas līdzekļi, drukātie mediji, interneta mediji.

• Lēmumi un atzinumi ir saistoši visiem medijiem, kuri 

iestājušies biedrībā.

• Mediju padomes locekļus ieceļ nozare, un tiem 

jāatbilst valsts noteiktiem kritērijiem (prasības pēc 

atbilstošas izglītības, nevainojama reputācija, 

pieredze mediju jomā u.c.).

• Līdzīgs piemērs: Igaunijas Preses Padome 

(preses ētikas komisija), Dānijas Preses Padome.  



Variants Nr. 3: 

Mediju padome

(Mediju ētikas 

padome)

+ -

o Apvieno visus mediju 

pārstāvjus vienā biedrībā.

o Pašregulācija kā starptautiski 

atzītais labākais variants

o Koleģiāls institūts pārvaldē 

un ētikas jautājumu 

izvērtēšanā.

o Elastīgāka pārvalde

o Vieglāk norobežoties no 

politiskās ietekmes.

o Izmaksas tikai uz mediju 

organizāciju pleciem.

o Pārmetumi no 

politiķu/sabiedrības puses 

par neobjektivitāti –tieša 

sasaiste ar žurnālistiem.

o Varētu darboties tikai 

attiecībā uz tiem medijiem, 

kas piekrituši šāda veida 

sistēmai.

o Relatīvi vienkārša darbības 

izbeigšana (iestājoties 

likumā noteiktajiem 

kritērijiem).

o Darbs kā blakus slodze



Variants Nr. 4: 

Padome + ombuds

Divpakāpju sistēma:

• Mediju Padome kā centrālā

organizācija, dibināta atbilstoši

Biedrību likumam. 

• Mediju ombuds kā Mediju Padomes 

sekretārs vai atsevišķa institūcija.

Līdzīgs piemērs: Beļģijas NVO Raad

vood de Journalistiek.

+ -

Labāks 

savstarpējo lomu 

sadalījums

Neskaidrība par 

konkrētajā gadījumā 

atbildīgo



• Vienkāršāks process

• Citu valstu daudzskaitlīgie piemēri

• Jau eksistējošie institūti (LŽA u.t.t.) kā labs pamats

• Uzticība neitrālam procesam un objektivitātes

pierādīšanas iespējām <valsts līdzfinansējums>

• Vislabāk nodrošina mediju neatkarību no

nevēlamas valsts institūciju un politiskās ietekmes

Argumenti par labu Mediju ētikas 
padomes izveidei



Argumenti par labu Mediju ētikas 
padomes izveidei

Atbalsta nozare, 
Tiesībsargs, MK

Mediju politikas 
pamatnostātnēm

visatbilstošāk

EK ziņojums atbalsta 
pašregulāciju kā

cīņu pret
dezinformāciju

Politiskā neatkarība



ĪSS IESKATS LATVIJAS 

MEDIJU ĒTIKAS 

PADOMES DARBĪBĀ



veicināt ētiskas mediju prakses 

attīstību un sekmēt mediju 

pašregulāciju Latvijas mediju 

telpā, 

proti, nevis likumi, bet paši 

mediji nosaka profesionālās 

uzvedības nosacījumus un 

uzrauga to ievērošanu.

Latvijas Mediju Ētikas padomes darbības mērķis



o Mediji un mediju organizācijas, 23 biedri

o Valsts neiejaucas jautājumu izskatīšanā

o Divi darbības virzieni:

 Formālais iesniegumu izskatīšanas process, 

kur, konstatējot ētikas pārkāpumu, biedriem ir 

pienākums atsaukt informāciju, atvainoties, 

labot kļūdu. 

 Neformāli vērtējumi par medija darbību no 

ētikas viedokļa, viedokļi par mediju ētiku, 

situācijām, darbību

 Iespēja izvērtēt medijiem līdzīgo 

personu darbību?

MĒP īsumā



Iespēja radīt skaidrību pretrunīgos 

jautājumos, kas sabiedrībā izraisījuši 

diskusijas – «Neredzamais cietumā»; 

Grētas Tūnbergas kritizēšana.

MĒP īsumā



MŪSDIENU ĒTIKAS 

JAUTĀJUMU 

IZAICINĀJUMI



• Kā ētikas jautājumus risināt

digitālajās platformās?

• Platformu un mediju konverģence

• Normu un kompetenču

piemērojamība

Latvijas pieeja

Citu valstu pieeja

Secinājumi



• Kā piemērot ētikas normas 

«brīvprātīgajiem žurnālistiem», kas 

ziņas izplata sociālajos tīklos?

• Ētikas normas un klikšķu virsraksti

• «Influenceri» un produktu 

izvietošana kā ētikas jautājums

• ....?

Problēmjautājumi



„Preses likuma 2. pantā noteiktais masu informācijas līdzekļu 

uzskaitījums nav izsmeļošs un attiecīgi reģistrācijas fakts nav 

uzskatāms par plašsaziņas līdzekļa obligātu pazīmi.“

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2012. gada 17. oktobra

spriedums lietā Nr. SKC-637/2012, 11. punkts

-> Ētikas normas (Preses likums) piemērojamas arī masu 

informācijas līdzekļu reģistrā nereģistrētām interneta vietnēm, kas 

pēc savas darbības ir identiskas reģistrētiem ziņu portāliem. 

Pārējie?

Pašreizējā situācija Latvijā



Apzināta viltus ziņu izplatīšana – huligānisms.

Normu piemērošana valsts policijas, prokuratūras un tiesu 

kompetencē.

Pašreizējā situācija Latvijā



Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 

regulējums

- Galvenokārt attiecībā uz sociālo tīklu 

pārvaldītājiem, bet ne informācijas publicētājiem

Patērētāju tiesību aizsardzības likums

Negodīgas komercprakses aizlieguma likums

Civillikums: goda un cieņas aizskārumi

Vispārējā Datu aizsardzības regula

Pašreizējā situācija Latvijā



Vārda brīvības pamatnorma – Satversmes 

100. pants

«116. Personas tiesības, kas 

noteiktas Satversmes [...] simtajā [...] pantā, var 

ierobežot likumā paredzētajos gadījumos, lai 

aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko 

valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību 

un tikumību.»

Ētikas normas un likuma normas.

Pašreizējā situācija Latvijā

Foto no lsm.lv



Citu valstu pieredze

Lietuva:

Pret ierakstu var vērsties persona, kura uzskata, ka izplatīta potenciāli sensitīva 

informācija.

Lietuvas Augstākās tiesas atziņas:

«Vārda brīvība nav absolūta, tās lietotājiem (gan žurnālistiem, gan citiem) ir jārīkojas 

godprātīgi, jāmeklē precīza un uzticama informācija un jāievēro ētikas standarti.»

«Demokrātiskā sabiedrībā pieļaujamās kritikas robežas, pat apspriežot svarīgus 

vispārējas intereses jautājumus, ir atkarīgas no nepieciešamības respektēt citu 

reputāciju un tiesības, izvairoties no aizskarošas valodas.» 

« Informācijas izplatīšanas tiesību ierobežojumus nosaka citas juridiskās vērtības -

gods un cieņa, privātums, laba reputācija.»



Citu valstu pieredze

Igaunija:

Preses Padome kontrolē ētikas normu ievērošanu presē, interneta portālos ar 

žurnālistisku saturu un sabiedriskās apraides stacijās.

Pagaidām ētikas normas nav tikušas piemērotas pret indivīdu sociālo mediju ierakstiem

Publicētājs nav medijs - ētikas kodeksu nevar izmantot.

Tomēr tad var izmantot tiesisko aizsardzību, kas paredzēta Likumā par saistībām 

(ārpuslīgumiskas saistības). 

Augstākā tiesa norādījusi, ka, gadījumā, kad informācija publicēta plašsaziņas līdzekļos 

(presē), izdevējs var būt arī persona, kas plašsaziņas līdzekļiem sniedza konkrēto 

informāciju. 

Ir bijis gadījums, kad respondentam no sava Facebook profila bija jānoņem nepareizi 

dati, neuzsverot nekādu saistību ar mediju ētikas normām. 

Būtiski – kā mediji izmanto iedzīvotāju sociālo tīklu ierakstus?



• Laikraksts pamatoti izmantoja slēgtā Facebook 

grupā publicēto informāciju, jo cilvēki varēja viegli 

pievienoties grupai un apkopot tajā pieejamo 

informāciju. Informācijas vākšana šādā veidā bija 

pieļaujama, jo ziņas bija sabiedrībai svarīgas.

• Sūdzība iesniedzējai iebilda, ka avīze izmantoja 

viņas Facebook ziņu savā rakstā, nelūdzot viņai 

atļauju. Preses padome: laikraksts ievēroja ētikas 

kodeksu, jo Facebook ziņa bija publiska. 

Ieskats Igaunijas institūciju lēmumos: ētika

digitālajā vidē.



• Laikraksts bija publicējis personas viedokli bez tās 

atļaujas. Preses padome: tika ievērots ētikas 

kodekss, jo rakstā izmantotā informācija bija 

publiski pieejama, un raksts atsaucās uz Facebook 

ziņu.

• Personasprāt, raksts satur neprecīzu informāciju. 

Preses padome: rakstā izmantotā informācija tika 

iegūta no sociālā tīkla publikācijas un attēlota ar 

sociālā tīkla ziņā minētajām emocijām. Tāpēc tika 

ievērots ētikas kodekss.

Ieskats Igaunijas institūciju lēmumos: ētika

digitālajā vidē.



Žurnālists rakstā izmantoja tekstu no emuāra ziņas, 

neprasot blogera atļauju un tekstā izlaižot vairākas 

rindkopas. Rezultātā raksts bija mērķtiecīgi maldinošs 

un parādīja emuāra autori un viņas vīru sliktā gaismā.

Preses padome: laikraksts neievēroja labu 

žurnālistikas praksi. Ja no emuāra tiek pārpublicēta 

informācija, būtu lietderīgi par to informēt emuāru 

veidotāju. Īpaši neētisks bija fakts, ka informācija no 

emuāra ziņas tika izmantota manipulatīvā veidā.

Ieskats Igaunijas institūciju lēmumos: ētika

digitālajā vidē.



Apvienotās Karalistes Žurnālistu apvienība 

(National Union of Journalists), kuras ietvaros 

darbojas arī Ētikas Padome, apvieno:

fotogrāfus, producentus, prezentētājus, interneta 

vietņu pārvaldniekus, satura radītājus, reklāmas 

tekstu rakstītājus, dizainerus, sociālo mediju 

darbiniekus, emuāru autorus, podkāstu veidotājus, 

preses darbiniekus, komunikāciju pārvaldītājus, 

foto un video žurnālistus.

- Plašākas tiesības izteikties!

Citu valstu pieredze



Starpinstitūciju sadarbība

Būtiski – ētikas normu šaurā robeža; atšķirība no tiesību normām

Vai vienīgā institūcija?



Starpinstitūciju sadarbība



Secinājumi

Visaptverošu risinājumu ētikas normu piemērošanai 

sociālajos tīklos vēl nav. Normu spēks ir piemērotāja 

aktivitātē.

Mums pašiem ir jāmeklē jaunas atbildes.

Tomēr – attiecībā uz ētiku normu attīstību, varam 

iedvesmoties no citām valstīm – cik ētiska ir sociālo 

tīklu ierakstu izmantošana.



Secinājumi

Ētikas principi nemainās atkarībā no to piemērošanas 

vietas – avīzē, interneta vietnē, lietotnē.

- Publiskas sociālo tīklu grupas = publiska, 

izmantojama informācija

- Personas pašas tiesības noteikt savu privātuma 

zonu

- Ētikas kodekss (maldinošas, vienpusējas 

informācijas aizliegums) darbojas jebkurā vidē



Latvijas pieeja 
(AT spriedums + 
huligānisms) –
pagaidām ļoti 
laba

Sadarbība ar 
Latvijas Blogeru un 
Influenceru
Asociāciju un citām 
institūcijām, kā arī 
viltus ziņu 
pārbaudītājiem?

Nepieciešams
spēcīgs Padomes
viedoklis par
medijiem
pielīdzināmu
subjektu darbībām
un to problemātiku

Būtiski panākt pēc
iespējas plašu
Padomes
dalībnieku loku
(t.sk. ārpus jau 
eksistējošām
organizācijām
esošas personas)



Paldies par uzmanību!



Latvija

Igaunija

Lietuva

Baltkrievija

sorainen.com

Andris.taurins@sorainen.com

Andris Tauriņš

Ieva.andersone@sorainen.com

Ieva Andersone


