
Kā top 
žurnāls?



Žurnālists - fiziska persona, kas 
profesionāli nodarbojas
žurnālistikas jomā. 

Uzdevums: vākt informāciju, 
apstrādāt to un publicēt, lai to 
iegūtu plašs sabiedrības loks. 

Žurnālisti var informēt par 
dažādām tēmām vai arī fokusēties
uz vienu konkrētu. Lielākoties
žurnālisti savā starpā sadarbojas, 
lai izveidotu informācijas uzziņas
materiālu, kas aptver dažādas
tēmas. 

Piemēram: sporta žurnālists atspoguļo jaunumus
sporta pasaulē, bet šis žurnālists var būt daļa no 
laikraksta, kas aptver daudzas un  dažādas tēmas.

https://lv.wikipedia.org/wiki/%C5%BDurn%C4%81listika


Žurnālista uzdevumi

Žurnālista galvenais uzdevums ir
garantēt sabiedrībai patiesas un 
pārbaudītas informācijas saņemšanu.
Faktu izklāstam jābūt objektīvam, 
skaidram un nepārprotamam, atklājot
svarīgākās sakarības un nepieļaujot
izkropļojumus. Žurnālista pienākums
ir cienīt intelektuālo īpašumu un 
nepieļaut plaģiātu.

Žurnālists ir :

- personiski atbildīgs par sniegto
informāciju un tās interpretāciju.

- jāatturas no darba, kas ir pretrunā ar
viņa pārliecību.



Mediju jomas darbinieki ir starp Top-
20 labāk atalgotajām profesijām. 
Tas ir saistīts ar to, ka nemitīgi
palielinās drukāto izdevumu, interneta
portālu, TV un radio kompāniju skaits, 
kā arī nepieciešamību ik dienu izplatīt
jaunāko informāciju par dažādām
dzīves jomām. 

Žurnālisti strādā laikrakstos, žurnālos, 
informācijas aģentūrās, televīzijā, 
radio, interneta portālos, reklāmas
aģentūrās, dažādu iestāžu preses
dienestā un PR-struktūrās.



Prioritārie mācību priekšmeti
skolā

Ja vēlies kļūt par žurnālistu, 
tad skolā īpašu uzmanību
pievērs visiem mācību
priekšmetiem, bet, jo īpaši, 
latviešu valodai un literatūrai, 
svešvalodām, informātikai, 
ētikai, politikai un tiesībām.



Kur Latvijā var mācīties?

- RSU studiju programma «Žurnālistika»

- Mediju studijas un žurnālistika Vidzemes
Augstskola

- Žurnālistikas pamati RISEBA

- Komunikācijas zinātne LU



Rakstura īpašības un prasmes, 
lai labi veiktu darbu

- jābūt vispusīgi izglītotam

- jābūt bagātam vārdu krājumam, plašam
skatījumam uz lietām, labām komunikācijas
prasmēm

- izturībai pret stresu, spējai skatīties uz
notiekošo objektīvi, analītiskai domāšanai

- jāprot strādāt komandā un individuāli, 
plānot savu darbu

- jābūt spējai argumentēt savu viedokli

- jābūt labam oratoram, radošai domāšanai, 
iniciatīvai, vēlmei izzināt notiekošo un 
saņemt atbildes

- jābūt godprātīgai attieksmei pret darbu



Darba iespējas

- var strādāt dažādās mediju
organizācijās (laikrakstos, 
žurnālos, televīzijā, radio, 
elektroniskajos medijos)

- žurnālisti var arī nebūt
piesaistīti kādam konkrētam
medijam, bet gan strādāt
neatkarīgi un iesniegt savus
rakstus, pētījumus dažādiem
plašsaziņas līdzekļiem (kā
pašnodarbināta persona vai
individuālais komersants).



Darba apstākļi
Štata preses un radio žurnālisti parasti darbu veic biroja
tipa telpās (redakcijā, kurā strādā arī vairāki citi cilvēki, 
tāpēc iespējama trokšņaina vide).

Ārštata žurnālisti parasti strādā mājās. Vācot materiālu, 
nākas daudz braukt uz dažādām iestādēm, arī dažādām
valstīm, strādāt bibliotēkās. 

Televīzijas žurnālistiem darba vide ir dažāda – viņam
jājūtas brīvi kameru priekšā un var būt jāuzstājas
tiešraidēs arī no tā sauktajiem karstajiem punktiem, 
piemēram, valstīm, kurās notiek karadarbība. 

Žurnālista darba laiks nav stingri normēts – var būt
jāstrādā jebkurā nedēļas dienā gan vēlu vakarā, gan agri
no rīta. Darbs bieži tiek veikts pēc iepriekš saskaņota
grafika. Darbs var būt jāveic bīstamos vai saspringtos
apstākļos, tāpēc vēlams būt izturīgam pret stresu.



Ilustrētie piemēri
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Intervējot cilvēkus, ir iespēja iepazīties ar 

interesantām personībām

Iespējams saņemt labu atalgojumu

Iespēja kļūt slavenam



PALDIES PAR UZMANĪBU 

JA VĒLIES UZSĀKT SAVU KARJERU KĀ ŽURNALISTS: 
1. PAMĒĢINI KLASES / SKOLAS AVĪZI
2. PAMĒĢINI SŪTĪT SAVUS DOMRAKSTUS UN REPORTĀŽUS ŽURNĀLOS UN AVĪZĒS. VARBŪT KĀDS PAMANĪS TAVA 

TALANTU!


