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Bibliotēku attīstības ceļš
Bibliot ēka kā glob āla instit ūcija

(zināšanas bez robež ām)

220.05.2011

Bibliot ēkas k ā krātuves

(zināšanu pieejam ība ierobežotam cilv ēku lokam)

Zināšanas visiem 

(liel ākoties lok āliem lietot ājiem)



Bibliotekāra kompetenču 
attīstības ceļš

??Bibliot ēka kā glob āla instit ūcija

320.05.2011

??



ES definētās 8 pamatprasmes 
mūžizglītībā

4. Digitālās prasmes
5. Mācīšanās mācīties
6. Sociālās un pilsoniskās 

420.05.2011

1. Saziņa dzimtajā valodā
2. Saziņa svešvalodās
3. Pamatprasmes matemātikā, 

dabaszinībās, tehnoloģijās

prasmes
7. Pašiniciatīva un 

uzņēmējdarbība
8. Kultūras izpratne un 

izpausme
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Bibliotekāro darbinieku izglītība

Bibliotek āro darbinieku izgl ītība
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Bibliotekārie darbinieki 2010.gadā

Stāvoklis 2010.gad ā

 bibliotek ārā

vid ē jā izgl ītība
9%

720.05.2011

 bibliotek ārā
izgl īt ība

45%cita izgl īt ība
46%



Profesionālā izglītība 
bibliotēku nozarē

820.05.2011
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Profesionālās izglītības 
sistēmas elementi

Profesijas standarti

Koncepcija Form ālā izgl ītība

Normat īvā bāze

1020.05.2011

Neform ālā izgl ītība/
mūžizgl ītība

Kvalifik ācijas ieg ūšana/
pārkvalifik ācija



Koncepcija (1)

Ja koncepcijai ir viens variants, tad ietekme j ānovērtē 
arī scenārijam nedarīt neko, jo atturēšanās no 
rīcības vienmēr ir alternatīva, kas izraisa zināmas 
sekas

1120.05.2011

Koncepcija – politikas plānošanas dokuments, ar kuru 
informē lēmējinstitūciju par noteiktas problēmas 
esību vai par nepieciešamā normatīvā regulējuma 
būtību, par iespējamo turpmāko rīcību vai par 
problēmas iespējamiem risinājuma variantiem



Koncepcija (2)

• Prognozē sekas pirms lēmuma pieņemšanas

• Ko lēmums ietekmēs? 
• Ko par to domā nozarē nodarbinātie?
• Kādas būs izmaiņas?

1220.05.2011

• Kādi dati ļaus izmaiņas konstatēt?

• Vai kaut kas jauns ir vajadzīgs?
Koncepcija



Galvenie konceptuālie jautājumi 
diskusijai

• Ar kādām procedūrām sasaistīt formālo un neformālo 
izglītību?

• Vai 3.bibliotekāru kvalifikācijas līmenis būtu 
nosakāms kā obligāti minimālais, lai varētu strādāt 
bibliotēkā?

• Kādas prasības noteikt darbiniekam ar citu izglītību?

1320.05.2011

• Kādas prasības noteikt darbiniekam ar citu izglītību?
• Vai dot iespēju pašam darba devējam lemt par 

prasībām bibliotekāra kvalifikācijai un kompetencēm?
• Vai nepieciešams noteikt katram 
amatam atbilstošu kvalifikāciju?
• u.c.



Profesijas standarts

Standarts nosaka 
profesijai raksturīgos pienākumus un uzdevumus, 

pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās 
zināšanas (priekšstatu, izpratnes vai lietošanas 
līmenī) un prasmes, profesionālās darbības 

1420.05.2011

līmenī) un prasmes, profesionālās darbības 
veikšanai nepieciešamo profesionālo kompetenci 
(nepieciešamās zināšanas, prasmes un atbildību 
noteiktās darba situācijās) Profesijas standarti



Profesijas standarti

• Sistēmbibliotekārs (5.kvalifikācijas līmenis)

• Bibliotēku informācijas speciālists (4.kvalifikācijas 
līmenis)

• Bibliotek ārs (3.kvalifikācijas līmenis) projekts

1520.05.2011

Ieteikumi, priekšlikumi, papildin ājumi, koment āri?

Profesijas standarti



2015
Varam teikt, ka ir īstenota koncepcija, izpild ītas “Kult ūras pamatnost ādnes”, 

notikusi p āreja uz jaunu profesion ālās izgl ītības sist ēmu nozar ē
2014
• Sākas eksamin ācija (I Fortum)
• Stājas sp ēkā jaunie MK noteikumi (KM)
• Mācības (LNB, re ģionos)
2013
• Publicit āte, gatavošan ās eksamin ācijai (I Fortum)
• Eksamin ācijas centra akredit ācija (I Fortum)
• Mācības (LNB, re ģionos)

1620.05.2011

• Mācības (LNB, re ģionos)
2012
• Pētījums (I Fortum)
• Eksamin ācijas centra veidošana (I Fortum)
• Mācības (LNB, re ģionos)
• Jaunie MK noteikumi (KM, BP)
• 160 -320 stundu programmas izveide (LNB)

2011

• Konference (I Fortum, LATABA, RCB)
• 3.kvalifik ācijas l īmeņa profesijas „bibliotek ārs” standarts ( KM, BP, I Fortum )
• Pētījums (I Fortum, LNB)
• Koncepcija (KM, darba grupa)
• Eksamin ācijas centra veidošana (I Fortum)



MK noteikumu projekts (1)

Kārt ība, kādā izgl ītības iest āde (izņemot 
augstskolas un koledžas) nodrošina 
bibliotek āros un inform ācijas pakalpojumus

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
14.panta 20.1punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītības iestāde 

1720.05.2011

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītības iestāde 
(izņemot augstskolas un koledžas) nodrošina 
bibliotekāros un informācijas pakalpojumus.

2. Izglītības iestādes dibinātājs nodrošina izglītības 
iestādei atbilstošu un nepārtrauktu finansējumu 
mācību grāmatu, citu mācībām nepieciešamo 
materiālu, tehnisko līdzekļu un aprīkojuma iegādei 
atbilstoši normatīvajiem aktiem.



MK noteikumu projekts (2)

3.   Izglītības iestāde atbilstoši īstenotajai izglītības 
programmai nodrošina kvalitatīvus bibliotekāros 
un informācijas pakalpojumus.

4.   Izglītības iestādes vadītājs nodrošina pieeju 
mācību literatūrai, daiļliteratūrai, uzziņu un nozaru 
literatūrai, periodiskajiem izdevumiem, 
elektroniskajiem katalogiem, datu bāzēm, 

1820.05.2011

literatūrai, periodiskajiem izdevumiem, 
elektroniskajiem katalogiem, datu bāzēm, 
internetam un elektroniskās informācijas 
resursiem.

5.   Izglītības iestādes dibinātājs nodrošina iespēju 
bibliotekāram saņemt metodisko un konsultatīvo 
atbalstu no metodiskās apvienības, reģiona 
galvenās bibliotēkas, Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas un citām institūcijām, kā arī iespēju 
pilnveidot profesionālo kompetenci.



MK noteikumu projekts (3)

6.   Izglītības iestāde īsteno dažādus lasīšanas 
veicināšanas pasākumus un atbalsta izglītojamos 
informācijas meklēšanas un izmantošanas 
prasmju apguvē.

7.   Sadarbojoties ar publiskajām bibliotēkām, 
izglītības iestāde nodrošina iespēju izmantot 

1920.05.2011

izglītības iestāde nodrošina iespēju izmantot 
starpbibliotēku abonementa pakalpojumus.

8.   Ja izgl ītības iest āde nenodrošina bibliotek āros 
un inform ācijas pakalpojumus, tai ir 
pienākums nosl ēgt vienošanos ar attiec īgajā 
administrat īvajā teritorij ā tuvāko bibliot ēku par 
bibliotek āro un inform ācijas pakalpojumu 
sniegšanu.



MK noteikumu projekts (4)

9.   Kvalitatīvu bibliotekāro un informācijas 
pakalpojumu sniegšanai izglītības iestādes 
dibinātājs nodrošina atbilstošas telpas, mēbeles, 
apgaismojumu un tehnisko aprīkojumu. 

10. Izglītības iestādes dibinātājs izglītības iestādē 

2020.05.2011

10. Izglītības iestādes dibinātājs izglītības iestādē 
nodrošina drošības noteikumiem atbilstošu vidi un 
tehnisko ierīču stāvokli. Nepieciešamos 
uzlabojumus, remontu vai aprīkojuma maiņu veic 
tūlīt pēc nepilnību konstatēšanas.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks



Jauna biedrība “Izglītības 
apvienība “I Fortum” uzsāk 
darbību

Biedrības mērķi:

2120.05.2011

Biedrības mērķi:
•Apvienot izglītības darba organizatoru, akadēmiskā personāla, 
lektoru un treneru intelektuālo potenciālu, lai sekmētu 
informācijas speciālistu formālās un neformālās izglītības 
sistēmas attīstību valstī, piedalīties mūžizglītības politikas 
veidošanā.
•Nodrošināt informācijas speciālistu (bibliotēku, izglītības 
iestāžu, informācijas centru, muzeju, arhīvu un citu institūciju 
darbinieku) kvalitatīvu profesionālo pilnveidi un tālākizglītību, 
kvalifikācijas līmeņa iegūšanas un pārkvalifikācijas iespējas.



Jauna biedrība “Izglītības 
apvienība “I Fortum” uzsāk 
darbību

Biedrības uzdevumi:
•Veidot kvalitatīvas izglītības atbalsta sistēmu.

2220.05.2011

•Veidot kvalitatīvas izglītības atbalsta sistēmu.
•Paaugstināt izglītības darba speciālistu, lektoru un treneru 
kompetenci.
•Slēgt sadarbības vienošanās ar mācību centriem.
•Ieviest novitātes un jaunas metodes izglītības darbā.
•Izstrādāt mācību līdzekļus, metodiskus materiālus un vadlīnijas.
•Īstenot izglītības projektus.
•Izveidot un akreditēt bibliotēku nozares darbinieku kvalifikācijas 
līmeņa iegūšanas eksaminācijas centru.
•Pētniecība.


