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MEDIJU UN INFORMĀCIJAS 
PRATĪBA (MIL) 

«…zināšanu, attieksmju, kompetenču un prakšu kopums, kas ļauj efektīvi iegūt, 
analizēt, kritiski izvērtēt, interpretēt, izmantot, radīt un izplatīt informāciju un 

mediju saturu ar jau esošiem līdzekļiem radošā, likumiskā un ētiskā veidā.»
- UNESCO (https://iite.unesco.org/mil/)

Nevis KAS bet KĀ. Prasme, kuru pilnveidojam mūža garumā.



Palīdzēt lasītājiem iegūt kvalitatīvu 
un precīzu informāciju;
Rīkot informatīvus un izglītojošus
pasākumus, konsultācijas;
Atpazīt nevēlamu literatūru, presi, 
vietnes;
Atbildīgi papildināt bibliotēkas 
krājumu;
Spēt uzrunāt dažādas auditorijas.

Izvēlēties uzticamus un 
kvalitatīvus medijus;
Neuzķerties uz krāpnieciskiem 
vēstījumiem;
Būt noteicējiem par patērēto 
informāciju, nevis paļauties tikai 
uz citiem;
Pieņemt pārdomātus lēmumus 
vēlēšanās;
Sargāt savu veselību.

KĀPĒC TAS IR SVARĪGI? DAŽI PIEMĒRI.
BIBLIOTEKĀRIEM SENIORIEM



Pārliecinies, kāds ir ziņas vēstījums;1

KĀ NEUZĶERTIES?

2 Pārliecinies par ziņas avotu;

3 Izpēti ziņas saturu;

4 Veido savu uzticamo avotu sarakstu;

5 Neklusē, ja atpazīsti dezinformāciju!

KM kampaņa "Viltus ziņas ir lipīgas"



Ja informācija pilnībā sakrīt ar jūsu vērtībām, izvērtējiet to divkārt kritiski;

KO VĒL ATCERĒTIES?

Ja informācija rada tūlītēju emocionālu reakciju, svarīgi piebremzēt;

Pie apšaubāmas informācijas vienmēr pārdomāt - ko informācijas sniedzējs 
vēlas no manis iegūt?;

Informācijas iegūšanā nepaļauties tikai uz paziņām-autoritātēm;

Viedoklis NAV ziņa. Arī cilvēks ar kameru ne vienmēr ir žurnālists.



UKRAINA VESELĪBA VĒLĒŠANAS

Informācija: LSM.lv, Apollo.lv, Delfi.lv, ReBaltica, Jauns.lv



PAR KRĀPNIECĪBU



Steigas radīšana;1

KRĀPNIEKU KOMUNIKĀCIJAS PAZĪMES

Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu 
novēršanas institūcija (CERT.lv) 

2 Spiediens;

3 Ziņkārība;

4 Lietišķu un vispārināmu uzrunas formu 
izmantošana;

5 Interese par sensitīvu informāciju;

6 E-pasta adrese;

7 Valoda.



AKTUĀLĀS SHĒMAS

Ziedojumi Ukrainai uz nereģistrētām organizācijām;

Bankas;

Latvijas Pasts, Omniva u.c.

Kriptovalūta, investīcijas u.c.

Attēls: Pixabay.com



BIBLIOTĒKU LOMA



Seniori - viena no primārajām auditorijām. Priekšrocība darbā ar to.

RAKSTUROJUMS

Zinoši darbinieki ar specialitāti informācijas iegūšanā.

Pieeja kvalitatīvai literatūrai, internetam, jaunākajiem preses izdevumiem.

Apmācību pasākumi, projekti, diskusijas.

Kopienu centri.



Veidot sadarbību ar organizācijām, kurām ikdienā ir tieša saskarsme ar 
senioriem.

VEIKSMĪGA PIEEJA (1)

Kampaņās jādomā, kādas ir konkrētās mērķauditorijas prasmes, intereses un 
vajadzības. Jādomā gan par senioru uzrunāšanas iespējām klātienē, gan 
tiešsaistē. Seniori ar īpašām vajadzībām - līdz šim maz sasniegta grupa.

Kā veiksmīgs līdzeklis komunikācijā ar senioru auditoriju var kalpot senioru 
grupas pārstāvju – mērķauditorijas vienaudžu – iekļaušana kampaņu 
plānošanā, tādējādi panākot padziļinātāku mērķauditorijas izpratni un 
veiksmīgāku tās uzrunāšanu.

S.Rivinena, Lapzemes universitāte: "Developing Media Literacy 
Geragogy for Older People through Design-based Research"



Svarīgi, lai mācību metodēs tiktu izmantota tradicionālo, radošo un iekļaujošo 
metožu kombinācija. 

VEIKSMĪGA PIEEJA (2)

Zināšanu nostiprināšanai jau preventīvi jādomā par atkārtotu mācību 
organizēšanu

Vecāku cilvēku izglītošana nereti tiek saistīta tieši ar tehnoloģiju lietošanu, lai 
gan, kā norāda pētnieki, uzsvars jāliek uz tādām medijpratības dimensijām kā 
satura izmantošana, radīšana un izpratne.

S.Rivinena, Lapzemes universitāte: "Developing Media Literacy 
Geragogy for Older People through Design-based Research"



RESURSI



RESURSI
www.km.gov.lv/lv/medijpratibas-materiali

cert.lv/lv/2022/07/kiberlaikapstakli-junijs#Krapsana

rebaltica.lv/recheck/

www.lnb.lv/lv/aktuali/aktualitates-bibliotekariem

seniorumedijpratiba.lv/

FB lapa "LNB Bibliotēku attīstības centrs": #MedijpratībaBibliotekāriem



RESURSI



RESURSI



BŪSIM MEDIJPRATĪGI UN VIEDI!

Emīls Rotgalvis, LNB BAC medijpratības projektu koordinators

emils.rotgalvis@lnb.lv


