
MEDIJPRATĪBAS RESURSU APKOPOJUMS 2018 
(atjaunots 28.martā) 

 

Iedvesmai un izmantošanai mācību procesā 

 
 

Apkopotos materiālus veidojuši dažādi medijpratības 
veicināšanas partneri Latvijā atšķirīga finansējuma ietvaros 

 



PĒTĪJUMI 

 



PĒTĪJUMI 

 Pētījums par Latvijas iedzīvotāju medijpratību, Kultūras ministrija, 2017  

 Pētījums par bērnu un pusaudžu (9-16) medijpratību Latvijā, Kultūras ministrija, 

2017 

 Starptautisko notikumu atainojums Latvijas interneta medijos, Austrumeiropas 

politikas pētījumu centrs, 2017 

 Aptauja «Skolēna digitālais IQ», Samsung skola nākotnei sadarbībā ar Mindshare, 

2017 

 Pārskats par tautas attīstību Latvijā 2015/2016 “Dzīves meistarība un 

informācijpratība”, iekļauta nodaļa par medijpratību un informācijpratību, 

Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2017 

 Sintēzes ziņojums “Krievijas ietekme Latvijas informatīvajā telpā” , Latvijas 

Republikas Saeima, 2018 

 
 

 

http://ejuz.lv/medijpratibaspetijums
http://ejuz.lv/medijpratibaspetijums
http://ejuz.lv/medijpratibaspetijums
https://www.km.gov.lv/lv/mediju-politika/medijpratiba/bernu-un-pusaudzu-medijpratibas-petijums
https://www.km.gov.lv/lv/mediju-politika/medijpratiba/bernu-un-pusaudzu-medijpratibas-petijums
https://www.km.gov.lv/lv/mediju-politika/medijpratiba/bernu-un-pusaudzu-medijpratibas-petijums
https://www.km.gov.lv/lv/mediju-politika/medijpratiba/bernu-un-pusaudzu-medijpratibas-petijums
https://www.km.gov.lv/lv/mediju-politika/medijpratiba/bernu-un-pusaudzu-medijpratibas-petijums
https://www.km.gov.lv/lv/mediju-politika/medijpratiba/bernu-un-pusaudzu-medijpratibas-petijums
http://appc.lv/wp-content/uploads/2018/02/mediji.pdf
https://www.skolanakotnei.lv/jaunumi/latvijas-jauniesu-digitalas-prasmes-iestregusas-izklaides-sfera
https://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/tautas/original/TAP_2015-2016.pdf
https://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/tautas/original/TAP_2015-2016.pdf
https://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/tautas/original/TAP_2015-2016.pdf
http://www.saeima.lv/petijumi/Krievijas_ietekme_Latvijas_informativaja_telpa_elektroniski.pdf


 

DARBS AR SABIEDRĪBU:  

kampaņas, debates, lekcijas, raidījumi, 

pētnieciskā žurnālistika u.c.  

 

 



DARBS AR SABIEDRĪBU 

 Sabiedrības informēšanas kampaņa - 
plakāts «Kā Tu lieto medijus?»  

 

 

 

 

 Lekcija “Medijpratība: kāda ir situācija 
Latvijā un kā šo prasmi varam veicināt» 

 

 

https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/jaunumi/ipasa-videolekcija-pasvaldibu-darbiniekus-izglito-medijpratiba-pasvaldibas-izvietos-plakatus-iedzivotaju-medijpratibas-sekmesanai-1523
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3881-videolekcija-pasvaldibu-darbiniekus-izglito-medijpratiba
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3881-videolekcija-pasvaldibu-darbiniekus-izglito-medijpratiba
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3881-videolekcija-pasvaldibu-darbiniekus-izglito-medijpratiba
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3881-videolekcija-pasvaldibu-darbiniekus-izglito-medijpratiba


DARBS AR SABIEDRĪBU 

 Vai finansiāli jāsoda mediji, kas izplata 
viltus ziņas?                                              
“Quo tu domā?” debates, LAMPA 2017 

 

 

 Vai cilvēkiem būtu jāļauj anonīmi 
komentēt internetā?                         
“Quo tu domā?” debates, 2017 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6aOQoH-DP_4
https://www.youtube.com/watch?v=6aOQoH-DP_4
https://www.youtube.com/watch?v=6aOQoH-DP_4
https://www.youtube.com/watch?v=6aOQoH-DP_4
https://www.youtube.com/watch?v=XKcv8HiJGQc
https://www.youtube.com/watch?v=XKcv8HiJGQc
https://www.youtube.com/watch?v=XKcv8HiJGQc
https://www.youtube.com/watch?v=XKcv8HiJGQc


 Latvijas Debašu asociācijas “Quo tu domā?” iztulkots materiāls par 
loģikas kļūdām https://yourlogicalfallacyis.com/lv   

 

 

DARBS AR SABIEDRĪBU 

https://yourlogicalfallacyis.com/lv


PĒTNIECISKĀ ŽURNĀLISTIKA 

 Viltus ziņu atmaskošana             
«Melu teorija TV3» 

 

 

 ‘NATO – cūkas’ jeb stāsts par kādu 
fotogrāfiju 

 

 

 Re:Baltica pētījums                       
Kā nopelnīt naudu ar viltus ziņām 

https://tvplay.skaties.lv/parraides/melu-teorija
http://www.delfi.lv/news/national/politics/nato-cukas-jeb-stasts-par-kadu-fotografiju.d?id=49445411
http://www.delfi.lv/news/national/politics/nato-cukas-jeb-stasts-par-kadu-fotografiju.d?id=49445411
http://www.delfi.lv/news/national/politics/nato-cukas-jeb-stasts-par-kadu-fotografiju.d?id=49445411
http://www.delfi.lv/news/national/politics/nato-cukas-jeb-stasts-par-kadu-fotografiju.d?id=49445411
http://www.delfi.lv/news/national/politics/nato-cukas-jeb-stasts-par-kadu-fotografiju.d?id=49445411
https://rebaltica.lv/2016/12/ka-nopelnit-naudu-ar-viltus-zinam/


PĒTNIECISKĀ ŽURNĀLISTIKA 

 «Latvijas Avīze» rakstu sērija 
«Atmaskots» 

 

 

 

 

 Latvijas Sabiedriskie Mediji 
«Medijpratība» 

http://www.la.lv/category/latvijas-avize-atmasko/
http://www.lsm.lv/temas/medijpratiba/
http://www.lsm.lv/temas/medijpratiba/
http://www.lsm.lv/temas/medijpratiba/


PĒTNIECISKĀ ŽURNĀLISTIKA 

 Jānis Buholcs, publikācijas LSM.lv 

 

 

 

 Jāņa Poļa blogs www.ardomu.lv 

http://www.lsm.lv/temas/janis-buholcs/
http://www.ardomu.lv/


PĒTNIECISKĀ ŽURNĀLISTIKA 

 Rubrika «Mediju anatomija» (līdz 2018.gada janvārim ar nosaukumu 
«Žurnālistikas oranžā kaste») Latvijas Radio raidījumā «Krustpunktā» 

http://lr1.lsm.lv/lv/lr1/raidijumi/krustpunkta/


 Raidījuma "Aizliegtais paņēmiens" Latvijas Televīzijā izlaidums par viltus 
ziņām un manipulācijām ar informāciju. 

 

 

 

PĒTNIECISKĀ ŽURNĀLISTIKA 

http://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/116548/aizliegtais-panemiens.-operacija-launa-vavere/


Ieteikumi medijpratības stiprināšanai 

 Kultūras ministrijas lapa Facebook 
www.facebook.com/Kulturas.ministrija/ 

 

 

 

 Latvijas Drošāka interneta centra lapa 

Facebook 
www.facebook.com/drossinternets/ 

http://www.facebook.com/Kulturas.ministrija/
http://www.facebook.com/drossinternets/


 

SOCIĀLIE EKSPERIMENTI 

 

 



Sociālo eksperimentu video 

 Viltus kastinga aģentūra VIDEO 

 

 

 Cik daudz par bērnu var uzzināt 
internetā? VIDEO 

 

 

 Vai palīdzēsi uzticama izskata kungam? 
VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=4cF5BFdGd8w
https://www.youtube.com/watch?v=T20w14PA6iw&t=
https://www.youtube.com/watch?v=A4fT-YIwT5A
https://www.youtube.com/watch?v=A4fT-YIwT5A
https://www.youtube.com/watch?v=T20w14PA6iw&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=4cF5BFdGd8w


 

Izglītojošie, mācību un 

metodiskie materiāli 

 

 



Izglītojošie, mācību un metodiskie materiāli 

 Drossinternets.lv mājas lapā 
 Stundu plāni 

 Uzdevumi, testi 

 Video 

 

 

 

 

https://drossinternets.lv/lv/materials


Izglītojošie, mācību un metodiskie materiāli 

 Drossinternets.lv  Digitālās grāmatas 

 

Planēta 7    Vaifija skola          Pasaule tīmeklī 

https://drossinternets.lv/lv/materials
https://drossinternets.lv/uploads/materials/files/macibu-materials-planeta-7.pdf
https://drossinternets.lv/uploads/materials/files/macibu-materials-planeta-7.pdf
https://drossinternets.lv/uploads/materials/files/vaifija-skola.pdf
https://drossinternets.lv/uploads/materials/files/vaifija-skola.pdf
https://drossinternets.lv/uploads/materials/files/vaifija-skola.pdf
https://drossinternets.lv/uploads/materials/files/pasaule-timekli-5-9-klase.pdf
https://drossinternets.lv/uploads/materials/files/macibu-materials-planeta-7.pdf
https://drossinternets.lv/uploads/materials/files/vaifija-skola.pdf
https://drossinternets.lv/uploads/materials/files/pasaule-timekli-5-9-klase.pdf
https://drossinternets.lv/uploads/materials/files/vaifija-skola-metodiskie-ieteikumi.pdf


 http://www.helloruby.com/lv  

Darba lapas ar praktiskiem uzdevumiem bērniem 

 

Izglītojošie, mācību un metodiskie materiāli 

http://www.helloruby.com/lv
http://www.helloruby.com/lv


Izglītojošie, mācību un metodiskie materiāli 

 Pilnadoma.lv (enciklopēdijas sadaļa) 
 Uzdevumi 

 Prezentācijas 

 Video 

 

 

 

 

http://www.pilnadoma.lv/


Izglītojošie, mācību un metodiskie materiāli 

 «Ceļojums medijpratībā» (idejas nodarbībām ar bērniem bibliotēkās), 

Latvijas bērnu un jaunatnes litertūras padome 

 

 

https://www.km.gov.lv/lv/mediju-politika/jaunumi/izdevums-celojums-medijpratiba-idejas-nodarbibam-ar-berniem-bibliotekas-driz-sasniegs-skolu-un-publiskas-bibliotekas-1473
https://www.km.gov.lv/lv/mediju-politika/jaunumi/izdevums-celojums-medijpratiba-idejas-nodarbibam-ar-berniem-bibliotekas-driz-sasniegs-skolu-un-publiskas-bibliotekas-1473
https://www.km.gov.lv/lv/mediju-politika/jaunumi/izdevums-celojums-medijpratiba-idejas-nodarbibam-ar-berniem-bibliotekas-driz-sasniegs-skolu-un-publiskas-bibliotekas-1473


Izglītojošie, mācību un metodiskie materiāli 

 Kino skolās. Metodiskais materiāls kino pratības pilnveidei 

 

 

https://www.filmas.lv/filmas-skolas/


Izglītojošie, mācību un metodiskie materiāli 

 «Patiess vai viltus?»    Rokasgrāmata ziņu ātrai pārbaudei 

 

 

https://www.sseriga.edu/download.php?file=/files/news/rokasgramata_zinu_parbaudei_lv.pdf
https://www.sseriga.edu/download.php?file=/files/news/rokasgramata_zinu_parbaudei_lv.pdf


Izglītojošie, mācību un metodiskie materiāli 

 «Latvijas Vēstnesis» portāls – infografikas un raksti: 

 Kā atpazīt maldinošas fotogrāfijas un video? 

 Kā atpazīt viltus ziņas? 

 Medijpratība Latvijā 

 

 

 

http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/290753-infografika-ka-atpazit-maldinosas-fotografijas-un-video/
http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/290703-infografika-ka-atpazit-viltus-zinu/
http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/289770-infografika-medijpratiba-latvija/
http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/289770-infografika-medijpratiba-latvija/
http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/289770-infografika-medijpratiba-latvija/
http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/290753-infografika-ka-atpazit-maldinosas-fotografijas-un-video/
http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/289770-infografika-medijpratiba-latvija/
http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/290703-infografika-ka-atpazit-viltus-zinu/


Izglītojošie, mācību un metodiskie materiāli 

 Latvijas Radio projekts «Tīri fakti» 

 Klausies 

 Skaties 

 

 

 

http://lr1.lsm.lv/lv/lr1/raidijumi/tiri-fakti/
https://www.youtube.com/watch?v=SuY5Xnb1Bv0&list=PLR2yUDK6PMAiBtAIqH9NkXA266gbTNlg9


Izglītojošie, mācību un metodiskie materiāli 

• Tests «Pārbaudi savu medijpratību!» 

 

 

https://www.lsm.lv/raksts/arpus-etera/speles/lsm-tests-parbaudi-savu-medijpratibu.a262384/
https://www.lsm.lv/raksts/arpus-etera/speles/lsm-tests-parbaudi-savu-medijpratibu.a262384/
https://www.lsm.lv/raksts/arpus-etera/speles/lsm-tests-parbaudi-savu-medijpratibu.a262384/


2018. gadā plānots izstrādāt 

 Kultūras ministrija – audiovizuālu mācību līdzekli pirmsskolas 
vecuma un skolas 1.-2.klašu bērniem 

 Latvijas Drošāka interneta centrs (drossinternets.lv)  

 diagnosticējošo darbu 3. un 6.klašu skolēniem zināšanu un rīcības pārbaudei 
(sadarbībā ar VISC) 

 mācību video un metodiskos ieteikumus pirmsskolas vecuma bērniem un 
pamatskolas vecuma bērniem 

 

 



KONTAKTI 

 

Mediju politikas nodaļa 

E-pasts: 

Aiga.Grisane@km.gov.lv 

Klinta.Locmele@km.gov.lv  

E-pasts: 

info@drossinternets.lv  


