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Aktualitāte un problēma 
• Patiesības nošķiršana no meliem kļuvusi par 

mūsu laika noteicošo jautājumu.  
 

• Pētījuma problēma: informācijas ekosistēmu 
izkropļo ne tikai dezinformācija, bet arī 
sistemātiska manipulācija ar informāciju, kas 
ietekmē vēlētāju, žurnālistu vai politisko 
oponentu attieksmes un retoriku.  



Informācijas manipulācija 

• Taktiku kopums, kas ietver informācijas vākšanu un 
izplatīšanu, lai ietekmētu vai traucētu demokrātisku lēmumu 
pieņemšanu (Arnaudo, et.al. 2021: 8).  

– Vektori 

– Aktori 

– Taktikas 

– Saturs 



Aktori 

• Politiskās partijas un kampaņas 

• Naida un citas ekstrēmistu grupas 

• Ārvalstu valdības 

• Vietējās valdības 

• Komercaktori 

• Ne-neatkarīgie mediji (non-independent media) 



Saturs 

• Informācijas manipulācijās tiek izmantots dažāds 
saturs, lai ietekmētu, izjauktu vai izkropļotu 
informācijas ekosistēmu.  

• Saturu var izmantot, lai ietekmētu sabiedrības 
attieksmi vai uzskatus, pārliecinātu personas rīkoties 
vai uzvesties noteiktā veidā (apspiest kādu vai 
mudināt uz naidu un vardarbību). 

 



Saturs (II) 
• Aplama informācija (misinformation): nepatiesa, neprecīza vai maldinoša informācija 

neatkarīgi no nodoma maldināt. 

• Dezinformācija: apzināta radīšana, izplatīšana un/vai nepatiesas, neprecīžas vai maldinošas 
informācijas pastiprināšana ar nodomu maldināt. 

• Mānošā informācija (malinformation): izmanto patiesu vai faktoloģisku informāciju un 
izmanto to kā ieroci pārliecināšanas nolūkā. (uzlaušana utt) 

• Propaganda: informācija, kas paredzēta politiska mērķa, darbības vai rezultāta veicināšanai. 
Propaganda bieži ietver dezinformāciju, bet var arī ietvert faktus, zagtu informāciju vai 
puspatiesības, lai ietekmētu personas. Bieži izsaka emocionālu aicinājumu, nevis 
konfenctrējas uz racionālām domām vai argumentiem.  

• Naida runa ir diskriminējošas valodas lietojums, atsaucoties uz personu vai grupu, 
pamatojoties uz identitāti, tostarp indivīda reliģiju, etnisko piederību, tautību, spējām 
(ability), dzimumu vai seksuālo orientāciju.  



Taktikas 
• Informācijas manipulācijās tiek izmantotas dažādas taktikas, lai izplatītu, 

pastiprinātu vai mērķētu vēstījumus dažādām auditorijām sociālajos medijos.  
– Mākslīgā intelekta tehnoloģijas (t.sk. dziļviltojums) 
– Vizuālā satura manipulācija 
– Meklētājprogrammu manipulācijas 
– Viltus vietnes 
– Troļļošana 
– Skaitļošanas (computational) propaganda 
– Viltus vai «zeķu leļļu» konti 
– Uzlaušanas un noplūdes operācijas 
– Kontu uzlaušana 
– Mērķēta reklāma 
– Cenzūra 

 



Tehniskā manipulācija (video) 

 



Tehniskā manipulācija (foto) 

 



 



Manipulācija ar datiem 

 



 



Manipulācija ar emocijām 

 



Konteksta mainīšana 

 



Politiķu viltus profilu izveide 

• Agrāk – mazapgūts lauks, grūtības atšķirt mazo 
sekotāju skaita dēļ. 

• Plašāka uzmanība problēmai Latvijā pievērsta 
2010.gadā. 

• Lielākā aktivitāte – pirms 13.Saeimas vēlēšanām 
2018.gadā 

• Pašlaik – verificēti konti, liels sekotāju skaits. 



 



 



 



 



Citas aktivitātes 

• «Nomelnošanas kampaņas» 

– Avīzes, paziņojumi, negativitātes elementi 

• Viltus mājaslapu izveide 

– «Pilsoniskās savienības» gadījums  



Secinājumi 
• Tieša maldināšana ir ļoti reta parādība. 

– Attiecas uz sevis slavināšanu, reitingiem – izceļ pozitīvo, lai kas tas arī būtu. 

• Biežāk ir informācijas pasniegšana bez konteksta, kas dod brīvu 
interpretāciju auditorijai. 
– Kas notic, tas izplata tālāk. Tālāk uzticēšanās nozīme. 

 

• Pandēmija, karš – temati, kas lika un liek auditorijai kritiski domāt, izvērtēt 
avotus. 

• Iespējamie riski ir identificējami, tāpēc līdz vēlēšanām rudenī ir laiks 
sagatavoties. 

• Pētījumu var paplašināt, iekļaujot vairākus mediju kanālus un sociālo 
mediju platformas. 



Paldies par uzmanību! 


