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• Mediji nodrošina cilvēkus ar vārdiem vai frāzēm, kurus 

tie var lietot, lai aizstāvētu savu viedokli. Ja cilvēki 

nesastopas ar bieži atkārotu viedokli, kas sakrīt ar viņu 

pašu viedokli, tie savu personīgo viedokli uz laiku 

pieklusina 

 E.Noelle-Neumann  
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Pētījuma idejas ierosinājums 

• 16.10.2012. LNT rīta ziņas 900” 

• Ventspils mērs Aivars Lembergs 

• VARAM ministrs Edmunds Sprūdžs 
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Pētījuma mērķis 

• Pētījuma mērķis ir noskaidrot, vai komentāru rakstītāji 

«aizņemas» rakstā atspoguļotos viedokļu līderu izteiktos 

vārdus un citātus 
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 Nav izcelto citātu 

Ir izceltie citāti 5 



Pētījuma rezultāti 

• Izceltie vārdi vai frāzes biežāk tiek lietoti arī komentāros 

 

• Savukārt, ja rakstā nav izcelto citātu (pat ja rakstā ir 

izteiksmīgas vai spilgtas frāzes vai  vārdi, bet tie nav 

izcelti), tad komentāros nav novērojams šo vārdu vai 

frāžu lietojums 
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• Komentāros tiek «paķerts / izrauts» kāds vārds vai frāze 

un tiek lietots vairs ne tādā kontekstā, kā raksta autora 

vai citētās personas sākotnēji teiktais 

• «Riņķošana ap vārdu» 
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Izceltie vārdi komentāros 

• Pastiprināta rakstā izcelto vārdu lietošana komentāros 

• Izceltos vārdus komentāros lieto biežāk, it sevišķi, ja ir 

tēlainas frāzes vai kodolīgi apzīmējumi 

 
Virsraksts: Neceriet! Labāka dzīve būs tikai pēc 2 gadiem!  

 Labojums: “Neceriet.Labāka dzīve Latvijā nebūs nekad.” 

 :DDD : “lklūda tekstā: Neceriet, ka Labāka dzīve būs pēc 2 gadiem!” 

 valsts cinisma ministre: “Neceriet !” 

 

Izveltais citāts: «9.jūlijā ir vai nu svētku šampanietis, uz ko es ceru,[..]» 

Nu: «šadurskis ar saviem prātojumiem par šampanieša dzeršanu par godu eiro 

ir aizgājis par tālu. Kāda pretīga un ciniska izrunāšanās, uzspļaujot lielākajai 

daļai Latvijas cilvēku. Būtu labāk paklusējis.» 

2x2 » yooo: «Un jau no pirmā janvāra upēs sāks tecēt šampanietis un krasti būs 

no marcipāna.Vārdu sakot-eiro mums atnesīs pilnīgu leiputriju.» 
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Komentāru refleksija par rakstā izcelto citātu vai virsrakstu, 

sasaistot to ar citātiem no literatūras, kino, mūzikas u.c.  
 

 

 

Virsraksts: Prezidents Bērziņš: Turkmenistānā cilvēki ir brīvi, jo 

brīvi pārvietojas starp kalniem un jūru 
 

.: «Dievs, svētī Latviju. 

Atpestī mūs no ļauna. 

Dod mums ne vien ticību un cerību, dod, gudru valsts galvu. 

Atbrīvo no muļķiem, no liekēžiem, meļiem un rasistiem, kuri cīnās par 

mistiskām "cilvēktiesībām". 

Dievs, svētī Latviju.» (himnas ievads, lūgšana) 
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Izcelto vārdu sasaite ar citātiem no citas vides 



Izcelto vārdu sasaite ar citātiem no citas vides 

Virsraksts: Neceriet! Labāka dzīve būs tikai pēc 2 gadiem!  

 

Mazliet atgādina dzejnieku Eduardu Veidenbaumu 

"Un cienīgtēvs, zaglis, teic sprediķus: 

"Tik pacieties, debesīs labāki būs!"“ (dzejolis) 

 

Bet ministrs, blēdis, teic sprediķi:  

- "Jel pacieties, debesīs labāk(i) ies!“ (dzejolis) 

 

Tur, aiz mākoņiem ir saule - bet tikai tiem, kuriem ir nauda lidmašīnas biļetei. (dziesma) 

Eju, eju bet horizonts kā attālinās tā attālinās. 

Labklājība iet pa priekšu, es tai nopakaļ, bet "teku, teku nepanāku; saucu saucu, 

nesasaucu; (tautasdziesma) 

 

Nu kā var nesolīt...(politiķa runa) 

 

“2015. gada maijs. Fiņķele (vai tml. persona) interviā TBNET - "ko jūs man jautājat ?!! 

Es taču teicu, ka pēc diviem gadiem būs labāk ! Ja es teicu, tad būs. Bet tagad 

gaidiet, mīlīši ! (pārfrāzēts joks) 10 



Komentārs kā atbilde raksta autoram vai 

intervētajam viedokļu līderim  

Virsraksts: Neceriet! Labāka dzīve būs tikai pēc 2 gadiem!  

• Bums: “Iestādi kartupeļus un labāka dzīve būs jau vasaras beigās!” 

 

Virsraksts: Ceļi sabrūk straujāk, nekā mēs spējam saremontēt bedrītes 

• HSS: “NU tad remontējiet ceļus, nevis bedrītes” 

• ... : “Ceļi nav jāremontē, ceļi ir jātaisa uzreiz normāli!!! [..]” 

 

Virsraksts: Āboltiņa: SC, atbalstot Pilsonības likumu, atzīst Latvijas 

okupāciju  

• Dzintars: «Neko viņi neatzina un nekad arī neatzīs!» 
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Komentārs kā atbilde raksta autoram vai 

intervētajam viedokļu līderim  

 

Virsraksts: Prezidents Bērziņš: Turkmenistānā cilvēki ir brīvi, jo brīvi 

pārvietojas starp kalniem un jūru 

• RAIVOGAVELIS1: «Atbilde Berzinam .LATVIJA ir starp juru un Lietuvu tas ir 

butisks BONUSS valstij mes varam brist plavas un makskeret butes jura» 

 

Virsraksts: Neceriet! Labāka dzīve būs tikai pēc 2 gadiem!  

Izceltais citāts: «apgalvojumam, ka Latvija ir nabadzīga valsts, ir pamats.» 

• "apgalvojumam, ka Latvija ir nabadzīga valsts, ir pamats“ tam nav nekāda 
pamata. maksāt 100 milj. Metalurga pabalstu, uzcelt dārgāko tiltu pasaulē, 
regulāri sponsorēt AirBaltic, norakstīt miljardu Parexam var tikai ļoti bagātas 
valstis. 
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Spēlēšanās ar rakstā izteiktiem un izceltiem 

apgalvojumiem 

 

Virsraksts: Neceriet! Labāka dzīve būs tikai pēc 2 gadiem!  

Izceltais citāts: “Igauņiem ir viss tāpat kā mums, tikai labāk.”  
 

canny: “atbilde iespaarda! tyikapt labi var teikt-japaanjiem ir viss taapat kaa 

mums, tikai labaak ! :)” 

osakai » canny : “leiši dzīvo tieši tāpat , ja ne sliktāk” 
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Izceltie vārdi kā komentāra teksta daļa 

 

 

Virsraksts: Ceļi sabrūk straujāk, nekā mēs spējam saremontēt 

bedrītes 

• hi,hi: “Ceļi sabrūk straujāk, nekā mēs spējam saremontēt bedrītes - 

mana mašīna sabrūk tik pat ātri un arī es nespēju viņu labot! Bet 

nodoklis man gan jāspēj maksāt!:(“ 

• Vilis: “Ceļi sabrūk straujāk, nekā mēs spējam saremontēt bedrītes, 

toties "Limbažu ceļu" priekšnieks uzcēla sev villu pāri Lielezeram 

straujāk nekā brūk ceļi.!!!” 
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Secinājumi 

• Mediji nodrošina cilvēkus ar vārdiem vai frāzēm, ko tie 

var izmantot, lai izteiktu savu viedokli vai attieksmi 

 

• Rakstā lietotos  vārdus vai frāzes komentāru rakstītāji 

izmanto, lai veidoto komentāra tekstu, bet ne kā sava 

viedokļa argumentu 

 

• Argumentācija komentāros ir ļoti vāja, galvenokārt tiek 

izteiktas emocijas 
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Paldies!  
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