
Ko un kā mācīties? 
Daudzveidīgas izvēles 

iespējas

Cēsis, 27.05.2015.



Mācību veida izvēli nosaka mērķis

 Iegūt akadēmisko vai profesionālo augstāko izglītību
 Iegūt profesionālo kvalifikāciju vai pārkvalificēties (nokārtot 

kvalifikācijas eksāmenu) 
 Profesionāli pilnveidoties 
 Cits personisks mērķis



Izvēle

līmenis maģistra 
studijas
(akadēmisks)

bakalaura 
studijas
(akadēmisks)

1.līmeņa 
augstākā 
profesionālā
izglītība
(profesionāls)

960 stundu 
programma -
profesionālā
tālākizglītība
(profesionāls)

240 stundu 
programma -
profesionālā 
pilnveide
(profesionāls)

izglītības 
iestāde

LU LU LKK LNB MC LNB MC

grāds/
kvalifikācija

sociālo zinātņu 
maģistrs 
bibliotēkzinātnē
un informācijā

sociālo zinātņu 
bakalaurs 
bibliotēkzinātnē
un informācijā

bibliotēku 
informācijas 
speciālists,
4.līmeņa 
kvalifikācija

bibliotekārs,
3.līmeņa 
kvalifikācija

sertifikāts

veids pilna laika 
klātiene
4 semestri

pilna laika 
klātiene
6 semestri

nepilna laika 
studijas
5 semestri

integrētās
mācības 
klātiene+
e-mācības
3 semestri

integrētās mācības 
klātiene +
e-mācības

maksa 2000.00 EUR
1 studiju gads

2000.00 EUR
1 studiju gads

1200.00 EUR
1 studiju gads

900.00 EUR
programma

345.00 EUR
programma



960 stundu profesionālās tālākizglītības programma

960 

Klātienē
30%

Attālināti
45%

Prakse 
25%

9 moduļi

Mācības sākas 
2016.gada janvārī

Programma atbilst Bibliotekāra 
profesijas standartam 

(Profesijas kods – 3433 01)

Ārpus formālās izglītības sistēmas 
apgūto kompetenču novērtēšana 

Kvalifikācija - bibliotekārs

«Bibliotēku speciālists»



Iespējas – 240 stundu programmas atzīšana

960 stundas
720 akadēmiskās 

stundas
Iegūta kvalifikācija -

bibliotekārs

240
stundas

900.00 euro
Maksa 555.00 euro

345.00
euro

LNB Mācību centrā profesionālās 
tālākizglītības  960 stundu 
programmā «Bibliotēku speciālists»

Par eksāmenu 
papildus nav jāmaksā



Iespējas – 240 stundu programmas atzīšana

Atvieglojumi
 240 stundu sertifikāts tiek 

pielīdzināts 1 studiju gadam (2 
semestriem) – jāstudē 3 semestri

 Mācību maksa par 3 semestriem -
1800.00 euro + 100,00 euro
eksāmens

= 1900.00 euro
(3000.00 euro vietā)

Latvijas Kultūras koledžas studiju programma

Studiju programma 
3 semestri 
Diploms

240 
sertifikāts

Eksāmens

3 gadu 
pieredze

Eksāmenu var kārtot septembrī 
un uzsākt studijas



Iespējas – 240 stundu programmas atzīšana

• Bibliotēka sabiedrībā 2 KP 
• Elektroniskā informācijas 

meklēšana 1 KP 
• Krājumu pārvaldība 2 KP 
• Informācijas pakalpojumi 

lietotājiem 2 KP 
• Lietotāju grupas - bērni un 

pusaudži 2 KP 
• Dokumentu pārvaldība 2 KP
• Informācijas sistēmas 2 KP 
• Novadpētniecības teorija un 

prakse 2 KP 

Atzīšanas veids – kombinētais 
eksāmens 12 nosauktajos 
studiju kursos

• Atmiņas institūciju 
sadarbība 2 KP 

• Klasificēšana un katalogu 
organizēšana 1 KP 

• Autortiesības 1 KP 
• Tiesību pamati 1 KP 
• Pirmā studiju prakse 4 KP 

Kopā 24 KP



Mācību mērķauditorija – bez bibliotekārās izglītības

LNB Speciālās
bibliotēkas

Publiskās
bibliotēkas

Augstskolu,
koledžu
bibliotēkas

Kopā

ar maģistra 
grādu 22 6 75 52 155
ar bakalaura 
grādu 15 2 205 20 242
1.līmeņa 
augstākā 0 2 62 6 70
augstākā līdz 
1993.g 28 3 127 14 172
profesionālā 
vidējā izglītība 4 1 200 7 212

851
vispārējā vidējā 
izglītība 15 2 231 21 269

Kopā: 1120



Profesionālās kompetences apliecības iegūšanas ceļš

Pēc vairāku gadu darba nozarē joprojām nav profesionālo kvalifikāciju 
apliecinoša dokumenta… Dzīves un darba laikā ir apgūta jauna profesija, 
bet kā to var apliecināt?

Profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijā – (visdrīzāk Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Mācību centrā/Eksaminācijas centrā) - būs iespējas 
saņemt bezmaksas konsultācijas par attiecīgās profesijas standarta 
prasībām, kvalifikācijas eksāmena norisi un nokārtot to (plānots 2017.gada 
vidus)

Eksāmenu veido teorētiskā un praktiskā daļa
Pēc nokārtota profesionālās kvalifikācijas eksāmena izsniedz valsts atzītu 
profesionālās kvalifikācijas apliecību – iegūta 3.līmeņa 
kvalifikācija -bibliotekārs



Kompetenču novērtēšana (eksaminācija)

Trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni var iegūt:
• sekmīgi beidzot 960 stundu profesionālās tālākizglītības programmu 

«Bibliotēku speciālists», nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu
• 240 profesionālas pilnveides programmā «Informācijas un bibliotēku 

zinību pamati» iegūtās zināšanas un prasmes + pašizglītība + 
profesionālā pilnveide + pieredze, nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu 
(identisku 960 stundu programmas eksāmenam)

• pārliecība par savām atbilstošām profesionālajām kompetencēm un 
pašpietiekamība + pašizglītība + profesionālā pilnveide + pieredzes 
apliecinājums, nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu (identisku 960 stundu 
programmas eksāmenam)     

Pretendents, kurš nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu 
ne zemāk par 5 (piecām) ballēm (viduvēji) ir tiesīgs saņemt 
profesionālās kvalifikācijas apliecību



Eksāmenu cenrādis

MK noteikumi Nr.791 (2013)
«Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru 

maksas pakalpojumi»

Vienas personas novērtēšana
1 persona – 330.09 euro
…
Ja grupā 6 personas – 69.09 euro
...
Ja grupā 12 personas – 43.00 euro

Izglītības tematiskās jomas "Informācijas un komunikācijas zinātnes" izglītības
programmu grupa "Bibliotēku, informācijas, komunikācijas un arhīvu zinības"



Jaunie MK noteikumi (1)
IV. Bibliotēku darbinieku bibliotēku darba jomā profesionālā 
pilnveide (izņemot vispārējās un profesionālās izglītības 
iestāžu bibliotēkas)

10. Bibliotēkas pienākums ir nodrošināt darbinieku profesionālo 
pilnveidi un plānot to sadarbībā ar darbinieku
11. Darbinieks savu profesionālo pilnveidi veic triju gadu laikā ne 
mazāk kā 64 (sešdesmit četras) stundas, attīstot savas 
profesionālās un vispārējās kompetences, no kurām ne mazāk kā 
36 (trīsdesmit sešas) stundas ir saistītas ar profesionālo 
kompetenču pilnveidi un bibliotēku nozares novitātēm 



Jaunie MK noteikumi (2)

12. Darbinieku profesionālajā pilnveidē var ietvert dalību 
izglītojošos semināros, konferencēs, izglītības projektos un 
pieredzes braucienos, kuros tiek pilnveidotas profesionālās un 
vispārējās kompetences 
13. Darba devējs ieskaita darbinieka dalību 12.punktā minētos 
pasākumos profesionālajā pilnveidē ne vairāk kā 12 (divpadsmit) 
stundu apjomā trīs gadu laikā, pamatojoties uz atbilstošu 
apliecinošu dokumentu



Jaunie MK noteikumi (3)

14. Darbinieks, kurš iegūst augstāko izglītību vai ieguvis 
augstāko izglītību, vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju 
bibliotēku nozarē, ir tiesīgs strādāt bez profesionālās 
pilnveides kursu apmeklēšanas trīs gadus pēc atbilstošās 
izglītības vai kvalifikācijas ieguves.
15. Bibliotekārā darbinieka profesionālā pilnveide tiek 
apliecināta, pamatojoties uz programmu apguvi apliecinošiem 
dokumentiem



Jaunie MK noteikumi (3)

V. Noslēguma jautājums

Pārejas laikā līdz 2018.gada 30.decembrim bibliotekāriem, kuriem 
nav bibliotēku nozarē atbilstošas izglītības vai kvalifikācijas amata 
pienākumu veikšanai, ir spēkā apliecinošs dokuments par 240 
stundu profesionālās pilnveides programmas “Informācijas un 
bibliotēku zinību pamati” apguvi



Konsultācijas

Dženija- vispārējie izglītības jautājumi, 
nozares izglītības jautājumi, mūžizglītība

Inguna- programmu veidošana un 
īstenošana, pieaugušo pedagoģija, 960 

stundu programma

Vita – attālinātās mācības macies.lnb.lv, 
izglītības projekti, 240 stundu programma

Karīna – vispārējie izglītības jautājumi, 
mūžizglītība, kompetenču atzīšanas

jautājumi

Jānis – mācību iespējas un kārtība
LNB Mācību centrā, mācību norises koordinācija
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