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Īstenot starptautiskus projektus par medijpratību? Kāpēc gan ne? 

 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Kultūras ministriju rīko 
informatīvu semināru par medijpratību un starptautisku pieredzes apmaiņas iespēju 
medijpratībai veltītajos projektos programmā „Erasmus+: Jaunatne darbībā”. 
Pieteikšanās semināram līdz 24. aprīlim.  

Kā skaidrots Latvijas mediju politikas pamatnostādnēs 2016.–2020. gadam: 
medijpratība ir zināšanu un prasmju kopums, kas nepieciešams darbam ar 
informācijas avotiem – informācijas atrašanai un analīzei, informācijas sniedzēju 
funkciju izpratnei, informācijas satura kritiskam izvērtējumam, objektīvas 
informācijas atšķiršanai no tendenciozas, dažādos avotos pieejamo ziņu 
salīdzinājumam, lai veidotu savu pamatotu viedokli. Medijpratība ietver arī prasmi 
praktiski lietot medijus. 

Šī prasme mūsdienās ir īpaši nozīmīga jauniešiem, redzot, cik bieži virtuālajā vidē un 
tiešsaistes sociālajos tīklo cirkulē nepatiesas ziņas, kas ne vien maldina, bet arī veicina 
radikalizāciju. 

ES programmā „Erasmus+: Jaunatne darbībā” ir iespēja īstenot starptautiskus 
projektus, kuru mērķis ir veicināt medijpratību un aktualizēt šo problēmu jauniešu un 
jaunatnes darbinieku vidū. 

Aicinām pieteikties semināram ikvienu interesentu, kurš vēlas rakstīt projektus 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” un kuram nav līdzšinējas pieredzes šo projektu 
rakstīšanā.  

Semināra norises vieta: Avalon hotel (13. janvāra ielā 19 Rīgā). 

Semināra norises laiks: 26. aprīlis no plkst. 14:00 līdz plkst. 16:30. 

Pieteikšanās semināram iespējama līdz 24. aprīlim, aizpildot tiešsaistes anketu 
http://bit.ly/2nUHWZu.  

Par „Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem 

2016. gads ir jau trešais gads programmas „Erasmus+” ciklā, kas kopumā ilgst no 
2014. līdz 2020. gadam. Programmā „Erasmus+: Jaunatne darbībā” jauniešiem 
vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas 



	
iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt 
jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus.  

Programma „Erasmus+” sniedz iespēju darboties neformāli, veidot un īstenot 
projektus starptautiskā līmenī, sadarboties ar citu valstu jauniešiem, iegūt nozīmīgas 
prasmes un iemaņas, attīstot jaunatnes jomu Eiropā un Latvijā. Programmas mērķis ir 
veicināt Eiropas pilsonības apzināšanos un iesaistīt jauniešus Eiropas nākotnes 
veidošanā.  

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas „Erasmus+” 
īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūra nodrošina programmas ieviešanu. Par projektu 
konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt www.jaunatne.gov.lv, sadaļā 
„Erasmus+”. Savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem – www.viaa.gov.lv, 
sadaļā „Erasmus+”. 

Par Eurodesk 

Šobrīd jau vairāk nekā 1200 jaunatnes speciālistu strādā Eurodesk tīklā visā Eiropā. Šī 
tīkla mērķis ir informēt jauniešus par mobilitātes iespējām Eiropā, kā arī veicināt 
jauniešu aktīvu līdzdarbošanos sabiedriski politiskajā dzīvē. Eurodesk ar savu darbību 
atbalsta „Erasmus+” programmu, informējot jauniešus par viņu plašajām iespējām. 
Eurodesk speciālisti vienmēr pārbauda, vai informācija, kuru viņi izplata, nav 
novecojusies. Ar Eurodesk informācijas punktiem var iepazīties un saņemt plašāku 
informāciju www.eurodesk.eu tīmekļa vietnē.  

Gadījumā, ja nepieciešams papildu atbalsts pasākuma laikā (piemēram, surdotulks vai 
palīdzība, pārvietojoties ar ratiņkrēslu), lūdzam laicīgi informēt organizatorus. 

 

 

 

Informāciju sagatavojusi: 
Jolanta Sermā 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 
Komunikācijas daļas vecākā referente 
Tālr.: 67356247 
e-pasts: jolanta.serma@jaunatne.gov.lv 
 



	
 

Semināra darba kārtība 

“Avalon hotel” (13. janvāra ielā 19 Rīgā) 

 

14:00–14:30 – reģistrēšanās dalībai seminārā, kafijas pauze. 

14:30–15:00 – programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” iespējas starptautisku 
jauniešu projektu īstenošanā, Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla iespējas 
(Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra). 

15:00–16:00 – Medijpratība kā GPS navigators 

(Klinta Ločmele, Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas eksperte).  

16:00–16:30 – projekta pieredzes stāsts (biedrība „Kultūra. Iecietība. Draudzība”, 
Jauniešu apmaiņas projekts „Domā. Analizē. Rīkojies!” (Latvija, Lietuva, Igaunija). 


