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Kompetenču attīstības centra vadītāja



Izglītojošās darbības stratēģija



• Attīstīt zināšanu sabiedrību 

• Palīdzēt visām Latvijas iedzīvotāju grupām sajust savu vietu, lomu un 
atbildību valsts vēsturē, tagadnē un nākotnē 

• Veicināt Latvijas ekonomikas un iedzīvotāju labklājības izaugsmi

• Stiprināt Latvijas lielās un mazās Gaismas pilis 

• Veicināt lasīšanas kultūras attīstību 

Izglītojošās darbības stratēģija - mērķi



• Informācijpratība un bibliotēkpratība

• Rakstpratība un lasītprasme 

• Medijpratība

• Digitālā pratība

• Karjerpratība

• Finanšpratība

• Pilsoniskā pratība

Izglītojošās darbības stratēģija - pratības



Izglītojošās darbības stratēģija - plāns



Informālā/ikdienējā un neformālā izglītība 

Mazie kursi (no 4 līdz 159 h) – KAC, RGB

Semināri     - BAC, RGB

Pieredze     - BAC, RGB

Konsultācijas – KAC, BAC, RGB

KAC – Kompetenču attīstības centrs

BAC – Bibliotēku attīstības centrs

RGB – Reģionu galvenās bibliotēkas

Bibliotēku nozares un saskarnozaru speciālistu 
profesionālā izglītība un pilnveide 



Profesionālo kompetenču attīstīšana

Formālā izglītība

Profesionālās pilnveides izglītības programma (Nr.AI 9951), 240 h

«Informācijas un bibliotēku zinību pamati»

(101 beidzis līdz akreditācijai + 27 beiguši pēc akreditācijas + 23 mācās šogad rudenī)



Formālā izglītība

Profesionālās tālākizglītības programma (Nr. AP4586), 960 h

«Bibliotēku zinības» (7 beiguši, 6 piešķirta kvalifikācija + 21 mācās)

Piešķiramā kvalifikācija – bibliotekārs, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Profesionālā kvalifikācija



Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās 
kompetences novērtēšana

Profesionālās kvalifikācijas eksāmens

Bibliotekāra profesionālās kvalifikācijas piešķiršanas tiesības

Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) deleģēšanas līgums Nr. 3-24/83

14.08.2017.



Andragoģijas kā pieaugušo izglītības modeļa attīstība bibliotēkās

«Andragoģija: virtuāla tālmācības sistēma bibliotekāriem», Erasmus+

Latvija (LNB KAC un Jelgavas PB), Lietuva, Bulgārija

Tālmācības kurss «Andragoģija» – go-andragogy.eu 

Uzsākts darbs pie 160(?) stundu programmas «Andragoģijas pamati 
bibliotekāriem» izstrādes (licencēšana, akreditēšana)

Projekti 



Projekti 

Bibliotekāru informācijpratības pilnveidošana 

veselības un medicīnas resursu izmantošanā darbā ar pacientiem 

(cilvēkiem, kas nav veselības aprūpes speciālisti)

Rīgas Stradiņa universitātes Bibliotēkas, Latvijas Nacionālā bibliotēkas 
KAC, Lietuvas un Igaunijas medicīnas bibliotēku kopprojekts profesionālās 
pilnveides izglītības programmas izstrādē bibliotekāriem, Erasmus+

veselības un medicīnas informācija

medicīnas informācijas resursi

informācijas resursu izvēle un ticamība u.c.



Muzeju darbiniekiem un Latvijas Kultūras akadēmijas maģistrantūras 
studentiem

Latvijas Kultūras akadēmija, UNESCO LNK un Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas KAC īsteno profesionālās pilnveides (un studiju priekšmeta) 
izglītības programmu

nemateriālā mantojuma digitalizācija

digitālie resursi

Projekti



Katrs no mācību centriem ir unikāls 

Iespējamās turpmākās sadarbības un atbalsta formas var atšķirties 

Tikšanās klātienē/vizitācijas, pārrunas par aktuāliem bibliotekāru neformālās 
izglītības jautājumiem

Esošās situācijas izpēte reģionālajos mācību centros



Kompetenču attīstības centrs - iespējas

Profesionālā 
izglītība

Produktivitāte Vadītāja Dž.Dzirkale-Maļavkina
Izglītības eksperte I.Arāja
Mācību metodiķe J.Ašurova
Projektu vadītāja V.Juraga
Mācību koordinētājs M.Brikulis

t.67806129
kompetencu.centrs@lnb.lv
www.lnb.lv
https://macies.lnb.lv
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