
 

                                                                                                                                              

 

Pasākumu organizē Baltijas Mediju izcilības centrs sadarbībā  
ar Rīgas Juridisko augstskolu. Projektu "Medijpratības nozares izvērtējums,  
politikas rekomendācijas un integrācijas izglītības sistēmā" finansiāli atbalsta Norvēģija,  
Islande un Lihtenšteina EEZ granta un Aktīvo iedzīvotāju fonda ietvaros. 

 

Informācija medijiem 

Ceturtdien, 9. februārī plkst. 15:00 - 16:15 Rīgas Juridiskajā augstskolā, Strēlnieku ielā 4, Rīgā, klātienē un 

tiešsaistē notiks medijpratības apguves un metodoloģiskā materiāla prezentācija, kā arī ekspertu saruna 

“Nepieciešamie uzlabojumi medijpratības izglītībā Latvijā. Ko gribam un ko varam izmainīt tuvākajos 

gados. 

Metodoloģisko materiālu izstrādāja medijpratības eksperte un docente Latvijas Universitātes Komunikāciju 

studiju nodaļā Dr.sc.comm. Klinta Ločmele. Konsultatīvo atbalstu sniedza Rīgas Juridiskās augstskolas 

bakalaura programmu direktore, pētniece un medijpratības eksperte Dr.sc.admin. Inga Jēkabsone. 

Gan dalībai klātienē, gan attālināti, lūdzam reģistrēties līdz 8. februāra dienas beigām: 

- Dalībai klātienē: sūtot e-pastu uz sandra.zilberta@bcme.eu 

- Dalībai attālināti: lūdzam reģistrēties šeit 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYqceCprDsjHdwUc6phDQThf5HY6AsFtk5Z  

Reģistrējoties saņemsiet saiti ar pasākuma pārraidi. 

Programma 

Norises vieta, laiks un formāts: 9. februāris, plkst. 15:00-16:15. Rīgas Juridiskā augstskola, telpa W42 (4.stāvs), 

Strēlnieku ielā 4, korpuss 2, Rīga. Darba valoda – latviešu. Pasākums klātienē ar iespēju vērot tiešsaistē. 

15:00 - 15:10 Ievadvārdi: 
Gunta Sloga: BMIC izpilddirektore 
Krišs Ēlerts: Starptautisko projektu departamenta vadītājs, Rīgas Juridiskā augstskola 

15:10 – 15:25 Medijpratības mācību un metodoloģisko materiālu prezentācija 
Dr.sc.comm. Klinta Ločmele: materiālu autore, medijpratības eksperte un docente Latvijas Universitātes 
Komunikāciju studiju nodaļā 
Dr.sc.admin. Inga Jēkabsone: materiālu izstrādes konsultante, Rīgas Juridiskās augstskolas Bakalaura 
programmu direktore un pētniece, medijpratības eksperte 

15:25 – 16:15 Medijpratības ekspertu saruna “Nepieciešamie uzlabojumi medijpratības izglītībā Latvijā. Ko 
gribam un ko varam izmainīt tuvākajos gados?” 

• Ingūna Irbīte: medijpratības eksperte, pasniedzēja, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 

• Ansis Nudiens: Skola2030 vecākais eksperts, vēstures skolotājs Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā 

• Sabīne Bērziņa: Medijpratības programma Baltijā, IREX  

• Liene Valdmane: medijpratības eksperte, Latvijas Drošāka interneta centrs 

• Vita Dreijere: medijpratības eksperte, portāls Delfi 
 
 
Tuvākai informācijai: 
Sandra Zilberta 
sandra.zilberta@bcme.eu 
M.t. 22078722 
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