
Bibliotekāra profesijas 
standarts (2015)

Rīga, 01.12.2015.



Kvalifikācijas prasības

Profesijas standarts 
«Bibliotekārs»

3.profesionālās kvalifikācijas 
līmenis



Bibliotekārs
3.profesionālās 

kvalifikācijas līmenis



Izvēle

līmenis maģistra 
studijas
(akadēmisks)

bakalaura 
studijas
(akadēmisks)

bakalaura
studijas
2016 
(akadēmisks)

1.līmeņa 
augstākā 
profesionāl
ā izglītība
(profesionāls)

960 stundu 
programma -
profesionālā
tālākizglītība
(akreditēts 
profesionāls)

240 stundu 
programma -
profesionālā 
pilnveide
(licencēts 
profesionāls)

izglītības 
iestāde

LU LU LU LKK LNB MC LNB MC

grāds/
kvalifikācija

sociālo zinātņu 
maģistrs 
bibliotēkzinātnē
un informācijā,
5.līmeņa 
kvalifikācija

sociālo zinātņu 
bakalaurs 
bibliotēkzinātnē
un informācijā,
5.līmeņa 
kvalifikācija

Sociālo zinātņu 
bakalaurs 
bibliotēkzinātnē
un informācijā
5.līmeņa
kvalifikācija

bibliotēku 
informācijas 
speciālists,
4.līmeņa 
kvalifikācija

bibliotekārs,
3.līmeņa 
kvalifikācija

sertifikāts

veids pilna laika
klātiene
4 semestri

pilna laika klātiene
6 semestri

neklātiene
8 semestri

nepilna laika 
studijas
5 semestri

Neklātienes 
mācības+
klātiene+
e-mācības
3 semestri

integrētās
mācības klātiene 
+
e-mācības

maksa 2000.00 EUR
1 studiju gads

2000.00 EUR
1 studiju gads

1500.00 EUR
1 studiju gads

1200.00 EUR
1 studiju gads

900.00 EUR
programma

425.00 EUR
programma



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



Kvalifikācija

Kvalifikācija = oficiāls vērtēšanas un atzīšanas procesa rezultāts, ko 
iegūst, kad kompetenta struktūra konstatē, ka indivīds ir sasniedzis 
mācīšanās rezultātus atbilstīgi konkrētiem standartiem (2008)
Kvalifikācija = noteiktai profesijai atbilstošas izglītības un 
profesionālās meistarības dokumentāri apstiprināts novērtējums 
(1998)
3.kvalifikācijas līmenis – paaugstināta teorētiskā sagatavotība 
un profesionālā meistarība, kas dod iespēju veikt noteiktus 
izpildītāja pienākumus, kuros ietilpst arī izpildāmā darba 
plānošana un organizēšana
4.kvalifikācijas līmenis – teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas 
dod iespēju veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un 
vadīt citu speciālistu darbu
5.kvalifikācijas līmenis – noteiktas nozares speciālista augstākā 
kvalifikācija, kas dod iespēju plānot un veikt arī zinātniskās 
pētniecības darbu attiecīgajā nozarē



Profesijas standarts

1.Profesijas nosaukums - bibliotekārs
Profesijas kods – 3433 01
2. Profesionālās kvalifikācijas līmenis  - 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis
Nodarbinātības apraksts
3.Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences
4.Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes
5.Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

Pienākumi un uzdevumi



Konsultācijas
Dženija, KAC vadītāja- vispārējie 

izglītības jautājumi, nozares izglītības 
jautājumi, mūžizglītība

Inguna, izglītības eksperte - programmu 
veidošana un īstenošana, pieaugušo 
pedagoģija, 960 stundu programma

Vita, projektu vadītāja – attālinātās 
mācības macies.lnb.lv, izglītības projekti, 

240 stundu programma

Jautrīte, izglītības metodiķe – vispārējie 
izglītības jautājumi, kompetenču atzīšanas

jautājumi, karjeras izglītības jautājumi

Jānis, mācību koordinētājs – mācību iespējas un kārtība
LNB KAC, mācību norises koordinēšana
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