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Olga 
Ščigoļeva – 
mājsaimniece: 

– Televīziju 
neskatos, jo, ko 
gribu, to atrodu 
datorā. Tā arī 
skatos atrastās filmas, ziņas,  
bet caur televizora ekrānu.  
Pilnīgi mierīgi iztieku bez tā, 
ko piedāvā televīzijas kanāli. 
Agrāk, pirms parādījās internets, 
protams, skatījos televīziju. Patika 
ziņas, filmas un multfilmas.

Egons 
Dombrovskis – 
aktieris:

– Grūti 
pateikt, jo 
televīziju skatos 
ļoti, ļoti reti. 
Esmu no tās atradis. Tad, kad mani 
vairāk sāka uzrunāt lauku dzīve un 
rosīšanās tur, tad arī televizoram 
veltītais laiks ievērojami 
samazinājās. Kad ir, ko darīt, tad 
televizoru nevajag. Aparāts mājās 
stāv, un retu reizi to ieslēdzu.

Kaspars 
Rūklis – strādā: 

– Skatos 
“Panorāmu”, citas 
ziņas, kā arī disku-
siju raidījumus. Tā 
kā esmu komuni-
kācijas un mediju pratības eksperts, 
zinu, ka tā informācija, ko dod “Pa-
norāma”, ir pārbaudīta un patiesa. 
Tas ir labākais, ko varam sagaidīt. 
Galvenais tomēr dažādos sociālajos 
medijos neiekrist uz vienpusēju un 
manipulatīvu informāciju.

Silvija – 
pensionāre:   

– Katru dienu 
daudz skatos Lat-
vijas 1. program-
mu un TV3 raidī-
jumus. Man patīk 
visi seriāli, ko rāda 1. programmā. 
Tagad jau ļoti daudz laika aizņem 
raidījumi par vēlēšanām. Ko tad lai 
pensionārs mājās dara? Jāskatās 
televīzija. Televizoru ieslēdzu jau 
no rīta, vēlāk arī pēcpusdienā un tā 
līdz pulksten 23.

Inguna 
Romāne – ārste: 

– “Ķepa uz 
sirds”. Skatos arī 
citus raidījumus. 
Nav tā, ka man 
televizoru 
aizstājis dators un internets. 
Televizoru ieslēdzu katru dienu. 
Protams, klausos ziņu raidījumus. 
Kanāls, kuram uzticos un arī 
visbiežāk skatos, ir Latvijas 
televīzijas 1. programma. Tas, kā 
tajā varētu būt vairāk, – labu filmu.
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Televizors – ģimenes loceklis un  pilnīgs svešinieks
l LIENE KUPIČA
l ILZE OZOLIŅA

Karam Ukrainā sākoties, 
kad parādījās ziņas par milzu 
atbalstu agresijai no Krievi-
jas sabiedrības puses, tāpat 
neviennozīmīgas attieksmes 
pret iebrukumu no krieviski 
runājošajiem ārpus Krievijas, 
daudzi pētnieki atzina, ka 
iedzīvotāju viedokli daudzu 
gadu garumā veidojusi pro-
paganda, galvenokārt izman-
tojot televīziju. Turklāt runa 
bijusi ne tikai par informa-
tīviem raidījumiem, bet pat 
televīzijas šoviem, dziesmu 
konkursiem un kinofilmām. 
Pēc Krievijas kanālu slēgša-
nas arī daudzi latvieši bija sa-
bēdājušies, ka vairs neredzēs 
iecienītos raidījumus, tāpēc 
tas mūs pamudināja palūko-
ties, ko tad televīzijā skatās 
Latvijas iedzīvotāji.

“Ugunsgrēks”  
ir sācies! 

 78 gadus vecais Aivars Ie-
salnieks jau vairākus gadus dzī-
vo Veco ļaužu dzīvojamā mājā 
Ganību ielā. Ciemiņus uzņemot 
reti, vien šad tad viņu apciemo-
jot māsa, taču seniors par vien-
tulību nebēdā, drīzāk to izbau-
da. Viņa vienīgais laika kavēklis 
ir televizors, kas esot ieslēgts visu 
laiku, lai gan lielas programmu iz-
vēles neesot, vien pieci, seši kanā-
li. To, ka seniora istabiņā darbojas 
televizors, var dzirdēt jau gaite-
nī. Brīdī, kad Aivaru apciemojam, 
pa “TV3” rāda reklāmas, bet tūlīt, 
tūlīt sāksies seriāla “Ugunsgrēks” 
jaunā sezona, pauž Aivars. 

Šai ziepju operai viņš sekojot 
līdzi jau no pašiem pirmsāku-
miem, citus seriālus vai filmas 
gan īpaši neskatoties. Viņu tra-
cina, ka filmu baudīšanu bieži 
pārtrauc reklāmas. “Visu laiku 
tās reklāmas! Filmu pāris minū-
tes parāda, un atkal reklāma. Pa 
to laiku jau esmu aizmirsis, kas 
tai filmā bija!” šķendējas vīrietis. 
Seniors arī iecienījis TV raidījumu 
“Degpunktā”un “Bez tabu”, taču 
visvairāk patīkot sporta pārraides. 

“Skatos visas sporta sacensī-
bas un spēles, īpaši futbolu. Taču 
man nerāda “TV3 Sport” kanālu. 
Tur augšā vienai paziņai nerāda 
arī trešo kanālu, bet nauda jā-
maksā. Kur zvanīt, kam zvanīt? 
Varētu kāds to salabot. Gribu 
pirkt jaunu televizoru, bet nezi-
nu, kā būs, – nopirkšu jaunu, bet 
tur atkal sporta kanālu nerādīs. 
Vakar “RFS” komanda spēlēja iz-
braukumā ar Itāliju, bet man te 
spēli nerādīja,” pasūkstās seniors. 

Savulaik skolas gados pats 
spēlējis futbolu  un volejbolu, 
krievu laikos regulāri apmek-
lējis futbola kluba “Zvejnieks” 
spēles. Tagad vērot kājbum-
bas mačus klātienē nesanākot, 
jo sāpot kājas. “Dzeru zālītes, 
vienalga nelīdz. Ja būtu spējīgs, 
varētu iet uz restorānu,” nosaka 
pensionārs. 

Drīz jau saruna par TV ska-
tīšanos sāk apsīkt, jo Aivara 
uzmanību izkonkurē televi-
zors – “Ugunsgrēka” jaunās se-
zonas pirmā sērija ir sākusies! 

Sports, koncerti 
un ģimenes filmas 
priekšgalā

Uzņēmums “Kantar” televī-
zijas auditorijas pētījumu Latvijā 
veic kopš 1999. gada, izmantojot 
speciālu tehnisko aprīkojumu – 
TV metrus. Šādi iegūst infor-
māciju par TV kanālu skatītāju 
auditoriju un to raksturojošām 
pazīmēm, par TV kanālu skatī-
šanos dažādās mērķa grupās, kā 
arī par reklāmas kampaņu sa-
sniegto auditoriju. TV auditorijas 
pētījuma izlase ir Latvijas iedzī-
votāju kopumam reprezentatīvs 
ģimeņu panelis. Tā respondenti 
ir pastāvīgie Latvijas iedzīvo-
tāji vecumā no četriem gadiem, 
kuru mājsaimniecībā ir vismaz 
viens televizors un tiek izmantots 
kāds no TV satura saņemšanas 
veidiem. Iegūtos datus pētnieki 
analizē divos griezumos – lineārā 
TV programmu vērošana nozīmē 
skatīšanos ētera laikā, bet konso-
lidētā TV – ka populārs ir raidī-
jums, kas skatīts gan tad, kad bijis 
ēterā, gan arī pēc tam ar laika 
nobīdi līdz septiņām dienām, jo 

daudzi tagad izmanto iespēju no-
skatīties raidījumus arhīvā. 

Pētnieku mājaslapā atrodami 
dati par populārākajām televīzi-
jas pārraidēm pēdējo sešu gadu 
garumā. Tur redzamas tendences, 
kas nosaka TV skatītāju gaumi 
Latvijā. Tā 2016. gadā populā-
rākais bija starptautiskais “Ei-
rovīzijas” dziesmu konkurss, ko 
noskatījās ap 260 tūkstošiem 
cilvēku, tāpat iecienīts bija ka-
nāla “TV3” šovs “Es mīlu tevi, 
Latvija!”, kā arī balvas “Latvijas 
lepnums” pasniegšanas ceremo-
nija. 2017. gadā populārākā bija 
Pasaules meistarsacīkšu hokejā 
spēle starp Latvijas un Zvied-
rijas valstsvienībām, ko vēroja 
ap 245 tūkstošiem skatītāju, bet 
topa augšgalā bija arī “Latvijas 
lepnuma” ceremonija un Latvijas 
izlases spēle pret slovēņiem Eiro-

pas meistarsacīkstēs basketbolā. 
2018. gadā visvairāk ļaužu pie ek-
rāniem sapulcināja ģimenes filma 
“Vectēvs, kas bīstamāks par dato-
ru” – 294 tūkstošus. Togad daudzi 
noskatījās arī Latvijas simtgadei 
veltīto Nacionālo bruņoto spēku 
parādi, kā arī uzvedumu “Saules 
mūžs” kanālā “LTV1”. 2019. gadā 
atkal topa augšgalu aizņēma Lat-
vijas izlases spēles hokejā, tur 
vēl iespraukties spēja tikai filmas 
“Jaungada taksometrs”, “Viens 
pats mājās” un “Viens pats mā-
jās 2”, ko decembrī demonstrēja 
“TV3”. 2020. gadā visvairāk ļau-
dis televīziju skatījās Jaungada 
naktī, kad bija valstsvīru uzru-
nas, vēl popularitāti izpelnījās 
filma “Dvēseļu putenis”. Arī pērn 
lielākie skaitļi reitingu tabulā ir 
svētku uzrunām gadumijā, ho-
keja izlases spēlēm, “Eirovīzijas” 

konkursam un Raimonda Paula 
koncertam “LTV1”. 

Kanāls “TV3” un Latvijas Te-
levīzijas pirmais kanāls ir popu-
lārākie Latvijas iedzīvotāju vidū. 
Pērn trešais bija “Pirmais Baltijas 
kanāls”, kas lielā mērā piedāvāja 
Krievijas Pirmā kanāla izklaides 
programmu. Vēl pirms gada tuvu 
tam bija arī Krievijas kanāli “NTV 
Mir Baltic” un “RTR Planeta Balti-
ja”. Pētot šī gada datus, jāsecina, 
ka “TV3” un “LTV1” ir stabili līderi 
un pārējiem kanāliem ir ievēro-
jami mazāks skatītāju loks, kas 
nozīmē, ka neviens no esošajiem 
kanāliem nav spējis pilnvērtīgi 
aizvietot no apraides izņemtos 
Krievijas kanālus. “LTV7”, kas 
piedāvā arī saturu krievu valo-
dā, tas noteikti nav. Jāsecina, ka 
sev piemērotu saturu iedzīvotāji 
meklē citās platformās.             > >

“Man nav


