
 
 
 

Ziņu aģentūras loma un misija globalizētajā pasaulē 
 

Mārtiņš Barkāns, LETA valdes priekšsēdētājs 
Nacionālās ziņu aģentūras LETA pirmsākumi un tālākā gaita vēsturiski ir veidojusies ciešā 
mijiedarbē ar Latvijas valsti un tās vajadzībām informācijas un komunikācijas jomā – 
nodrošināt ziņu apriti par svarīgāko Latvijā un pasaulē. LETA priekšteci – Latvijas Preses 
biroju jeb „Latopress” – 1919.gada martā dibināja Latvijas Pagaidu valdība un tās ministru 
prezidents Kārlis Ulmanis. Uz Latopress bāzes gadu vēlāk tika izveidota ziņu aģentūra 
LETA jeb Latvijas Telegrāfa aģentūra, kas turpināja visus līdzšinējos preses biroja darbus 
kā iekšzemes, tā ārzemju informācijas laukā. Turpmākajā attīstībā LETA ir piedzīvojusi 
gan grūtus periodus, gan uzplaukumu un izaugsmes gadus, pārdzīvojusi okupācijas laikus 
un ne tik vieglo pārejas posmu pagājušā gadsimta 90.-os gados, bet tas viss veido mūsu 
vēsturi. 

Kopš 1997. gada ziņu aģentūra LETA informācijas telpā darbojas kā privāts uzņēmums, 
neilgā laikposmā kļūstot par neaizstājamu svarīgākās sociālpolitiskās un ekonomiskās 
informācijas pirmavotu Latvijā, piedāvājot medijiem, biznesa un valsts organizācijām 
mūsdienu prasībām un kvalitātei atbilstošus informācijas produktus un pakalpojumu 
spektru, pilnā mērā piepildot savu misiju – Pirmie par svarīgāko! 

 
Ziņu aģentūras – informācijas bizness 
Likumsakarīgi vai pat tradicionāli, vēsturiski informācijas veidotāji un radītāji ir bijušas 
ziņu aģentūras. Tomēr mūsdienās ir grūti runāt par ziņu aģentūrām tās agrākajā izpratnē, jo 
ziņas, kas neapšaubāmi ir viens no galvenajiem ziņu aģentūru produktiem, mūsdienās veido 
tikai nelielu daļu no kopējā aģentūru piedāvātā pakalpojuma segmenta. Līdz ar informācijas 
apjoma pieaugumu ziņu aģentūras pakāpeniski pārtop par informācijas servisa un 
pakalpojumu biznesu, kura mērķis ir ne tikai ziņot, bet arī atlasīt un piegādāt klientiem 
vajadzīgo informāciju.  

Šī darbības paplašināšanās ir novērojama mediju nozarē visā pasaulē. Tradicionāli nošķirtās 
mediju formas un robežas, ka prese ir prese, radio ir radio un televīzija ir televīzija un tie 
dzīvo katrs savā un neiejaucas otra lauciņā, pateicoties interneta un tehnoloģiju attīstībai, 
izzūd. Visi šie formāti tagad eksistē viena medija ietvaros. 

Mediji pārtop par ziņu un informācijas apmaiņas platformām. Un ir pilnīgi ierasti lielāko 
ziņu aģentūru – REUTERS, BBC, CNN mājaslapās blakus ziņu informācijai skatīt arī 
jaunākos foto, video un audio materiālus, kuru vidū bieži vien ir pat nejaušu aculiecinieku 
un notikumu dalībnieku iesūtītā informācija.  

 



Tomēr informācijas patērēšana ir daļa no katra cilvēka ikdienas rutīnas, ko nosaka 
pieradumi. Protams, iemācīties peldēt informācijas jūrā nav viegli, un Latvijā vēl nav tik 
daudz tā saukto advancēto lietotāju. Arī ārvalstīs populāros informācijas kanālus – WAP un 
RSS Latvijā lieto tikai neliela daļa no visiem informācijas patērētājiem.  

Tādēļ viens no svarīgākajiem nākotnes ziņu aģentūras pakalpojumiem ir ne tikai saturs, bet 
arī tehnoloģiskie risinājumi. Un viens no lielākajiem izaicinājumiem ir - kā mainīt 
potenciālo klientu ieradumus.  

 

Nemainīgā ziņu aģentūru loma 
Pēdējo dažu gadu laikā gan pasaulē, gan pie mums internetā ir attīstījušās ļoti 
daudzveidīgas mediju formas: blogi, forumi, komūnas. Tomēr gan mūsu, gan citu pasaules 
aģentūru bizness šai laikposmā ir audzis. Tam ir vairāki iemesli. 

Pirmkārt, ļoti lielā skaitā gadījumu aģentūru sagatavotā informācija ir gan ierosinātājs, gan 
pirmavots tālākām diskusijām un komentāriem un jaunie mediju portāli labprāt pērk 
aģentūras servisu, lai tā provocētu sabiedrības interesi. Tas ir ekonomiski izdevīgāk, nekā 
algot žurnālistus. Neskatoties uz šķietamo ziņu daudzveidību un informācijas pieejamību, 
faktiskais unikālo ziņu apjoms mūsdienās tikai pamazinās.  

Otrkārt, ņemot vērā to, ka internetā ikviens var publicēt jebko, pieaug aģentūru kā drošības 
filtra loma, jo tās darbojas kā profesionāļi, kuru informācijai var uzticēties. 

Trešais iemesls – lielāka informācijas daudzveidība ļauj attīstīt jaunus produktus, kas palīdz 
klientiem orientēties un atrast tieši viņiem vajadzīgo. Pieprasījums pēc šāda servisa pēdējos 
gados aug visstraujāk. 

Latvijas informācijas telpā gan joprojām pirmā vietā ir politika un valsts pārvalde. Diemžēl 
bizness nav tik atvērts publiskajai komunikācijai un nereti izvēlas noklusēt savu pozīciju. Ja 
seko līdzi galvenajiem virsrakstiem medijos, var šķist, ka visa mūsu dzīve ir atkarīga no 
valdības. 

Protams, ziņu aģentūras mēģina radīt vai izvērst tematus, kuri interesētu sabiedrību. Tomēr 
vienlaikus ziņu aģentūras vairāk orientējas uz „informācijas profesionāļiem” un piedāvā 
iespējami plašu tēmu loku.  

 

Informācijas vērtība 
Informācijai kļūstot aizvien plašākai, pieaug tieši atlasītās informācijas vērtība. Pateicoties 
jaunākajām tehnoloģijām, informāciju mūsdienās ir iespējams apkopot un sniegt katram 
individuāli tik daudz, cik katram tā ir vajadzīga. Tādēļ informācijas serviss kļūst par vienu 
no ziņu aģentūras virzītājspēkiem. Un mēs ticam, ka tā ir un būs arī mūsu nākamo gadu 
panākumu formula. 

Mūsu bizness ir cieši saaudzis ar šo valsti, tāpēc ticu, ka Latvijā attīstīsies uzņēmējdarbība 
un mēs kopīgi atradīsim ceļu uz labklājību. LETA vēsture - tie ir arī stāsti par Latvijas 
vēsturi, jo esam veidojušies un turpinām augt kopā ar Latvijas valsti. 


