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Projekts “Ceļazīmes mediju lietošanā” Projekts notiek pēc Eiropas Parlamenta deputātes Daces 

Melbārdes iniciatīvas un sadarbībā ar medijpratības eksperti Klintu Ločmeli un Latvijas Nacionālo 

bibliotēku. Projekta īstenošanu finansiāli nodrošina Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde.



Senioriem droši justies informācijas vidē

Bibliotekāriem droši justies kā medijpratības mentoriem
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Pirmais posms

• Medijpratības nodarbība bibliotēkā senioriem reģionos un 
Rīgā
• Senioriem atpazīstami piemēri un praktiski uzdevumi

• Jauns, auditorijas vajadzībām un specifikai īpaši veidots saturs

• Senioriem līdzi paņemams materiāls ar galvenajām idejām

• Pirmie pasākumi – jau 25.septembrī Valmierā un Limbažos!



Sadarbība ar 
reģionālajiem medijiem

• Raksts 

• Konkurss senioriem



Otrs posms

• Metodiskais materiāls bibliotekāriem (8 A4 
lappuses)

• Situācijas, kurās nepieciešama medijpratība, un 
rīcības varianti

• Atbildes uz bibliotekāru biežāk uzdotajiem 
jautājumiem / neskaidrībām

• Idejas medijpratībā izglītojošu pasākumu 
organizēšanai bibliotēkā dažādām auditorijām

• Iedrošinājums ar šo tēmu strādāt un izglītot 
bibliotēkas lietotājus

• Anketa bibliotekāriem





Kāda ir bibliotekāru individuālā pieredze 
medijpratības jautājumos

No 158 sniegtajām atbildēm:

22% medijpratības jautājumus apgūst TIKAI pašmācībā

32% ir apmeklējuši VIENU medijpratībā izglītojošu konferenci vai semināru



Trešais 
posms

Medijpratībā izglītojošs

plakāts



Projekta attīstība nākotnē

• Projekta grand-finale konference Rīgā

• Secinājumi un rekomendācijas par senioru medijpratību un tās 

veicināšanu

• Bibliotekāriem adresētā metodiskā materiāla prezentācija

• Meistarklases bibliotekāriem



Rezultāti

• 7 prezentācijas reģionos un Rīgā

• Izdales materiāls senioriem

• Bibliotekāriem metodiskais materiāls un iedrošinājums

• Medijpratības plakāts

• Publikācija reģionālajos medijos – plašāka auditorija

• Noslēdzošā konference un meistarklases 



Kultūras programma, ko neformālā 
gaisotnē veidos etnomuzikoloģe un 
mūzikas pedagoģe Igeta Ozoliņa

«Teku, teku pa celiņu,

Datecēju saules muižu!»



• Etnomūziķe un mūzikas 
pedagoģe Igeta Ozoliņa 
aicina izjust un kopīgi 
izdziedāt tautasdziesmas, 
kurās atklājas saules un 
cilvēka dzīves ceļi.



Paldies par uzmanību!


