
Projekta „TV raidījumu cikls “Vides Fakti” 

2018” mērķis - veidot TV raidījumu ciklu “Vides 

Fakti”, pārraidīt to Latvijas Televīzijas 1.kanālā 

(LTV1) un izvietot raidījuma ierakstus interneta 

resursos (www.videsfakti.lv, www.lsm.lv. 

www.replay.lv), lai turpinātu informēt un izglītot 

Latvijas sabiedrību par aktuālām norisēm dabā un problēmām vides aizsardzības 

jomā. Projekta mērķis - ar raidījuma starpniecību sniegt daudzpusīgu, plašu 

sabiedrību uzrunājošu un izglītojošu informāciju par cilvēka ietekmi uz dabu un vidi.  

Saskaņā ar darba uzdevumu, 2018.gadā projekta ietvaros tika sagatavoti un pārraidīti 

LTV1 29 profesionāli un saturiski augstvērtīgi raidījumi “Vides Fakti”. 

Raidījuma aktuālo tēmu veidošanā tika iesaistīti vides nozares profesionāļi, 

sabiedriskās organizācijas, viedokļu līderi, dabas pētnieki u.c. 

Raidījums kopumā, kā arī atdalīti sižeti bez maksas un laika ierobežojuma tika 

izvietoti portālos www.lsm.lv, www.ltv.lv, www.replay.lv, www.videsfakti.lv un 

raidījuma kontā (reģistrētiem lietotājiem) www.vimeo.com.  

Raidījums “Vides Fakti” vairāk kā divdesmit gadus ir vadošais vides raidījums 

sabiedriskajā televīzijā, tā saturs pilnībā veltīts dabas izzināšanai, vides izglītībai un 

vides problēmu risināšanai. Raidījums “Vides Fakti” ir vienīgais specializētais vides 

raidījums sabiedriskajā televīzijā, kas ciešā sadarbībā ar sabiedriskajām vides 

organizācijām, valsts un pašvaldības institūcijām risina skatītāju ierosinātās tēmas 

vides jomā, vides un dabas aizsardzības problēmas, veido atgriezenisko saiti ar plašu 

sabiedrību.  

Raidījums “Vides Fakti” saglabājis augstu sabiedrības un nozares profesionāļu 

novērtējumu, un atzīts par vienu no kvalitatīvākajiem un atpazīstamākajiem dabas un 

vides tematikai veltītajiem raidījumu zīmoliem Latvijā un iekļauts arī 2019.gada LTV 

pasūtījumā.  

2018.gada sezonā raidījums “Vides Fakti” turpināja informēt un izglītot Latvijas 

sabiedrību par aktuāliem vides jautājumiem, Latvijas dabas bioloģisko daudzveidību, 

ekosistēmu unikalitāti un norisēm tajās, veidoja izglītojošus stāstus par Latvijas faunu 

un floru, kā arī veicināja sabiedrības izpratni par norisēm dabā un popularizēja pret 

vidi atbildīgu dzīvesveidu, kas mazina globālās klimata pārmaiņas. 

2018.gadā raidījums saglabāja savu pastāvīgo auditoriju un augstus RTG rādītājus, 

spējot konkurēt aizvien dinamiskajā un mainīgajā mediju vidē.  

Raidījumā risināmās problēmas – 

1. Vides kvalitāte un cilvēka ietekme uz to. 

2. Vides pārkāpumu fiksēšana un novēršana, sabiedrības līdzdalība un 

līdzatbildība. 

3. Ilgtspējīga un videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana, kas mazina cilvēka 

ietekmi uz vidi un globālajām klimata pārmaiņām. Katra indivīda atbildība par 

globālajām klimata pārmaiņām. Pozitīvi piemēri klimata pārmaiņu 

mazināšanā. 

4. Dabas vērtību aizsardzība un popularizēšana. 

5. Viedokļu līderu, sabiedrisko vides organizāciju aktīva iesaiste videi draudzīga 

dzīvesveida popularizēšanā. 
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6. Informēšana un izglītošana par aktuālajām vides un dabas aizsardzības 

problēmām, likumdošanas skaidrošana u.c. 

7. Atbildīga vides un dabas resursu izmantošana.  

8. Dabas un bioloģiskās daudzveidības popularizēšana. Informēšana un 

izglītošana dabas daudzveidības saglabāšanas nepieciešamībā. 

2018.gada sezonu vērtējams kā veiksmīgs -  

1. Mainīgajā mediju vidē saglabāta pastāvīgi augsta auditorija. Atsevišķos sezonas 

posmos pārsniegti sagaidāmie auditorijas rādījumi, sasniedzot pat 70 000 – 80 000 

tūkstošu skatījumu oriģinālraidījumam. 

2. Būtiski nostiprināta raidījuma saturiskā kvalitāte. Tas panākts aktīvi sadarbojoties 

ar sabiedriskajām vides organizācijām. 

3. Būtiski mainījusies raidījuma loma un atgriezeniskā saite ar sabiedrību. Pateicoties 

aktīvai sadarbībai ar skatītājiem, sabiedriskajām vides organizācijām, valsts un 

pašvaldības institūcijām raidījums no vērotāja un problēmu aktualizētāja kļuvis par 

ietekmīgu palīgu vides un dabas aizsardzības problēmu risināšanā. 


