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Apmācību mērķis

BMGF Pasaules bibliotēku programmas mērķis 
ir palīdzēt nodrošināt cilvēkiem pieeju
vienādiem izglītošanās līdzekļiem, neatkarīgi no
vecuma, rases, ienākumiem un dzimšanas vietas



Apmācību programmas mērķi
Pasaules līmeņa bibliotekārs, kurš ir sagatavots, ieinteresēts 
un motivēts nodot zināšanas saviem lasītājiem

Konkurētspējīgs, uz mūžizglītību un e-pakalpojumiem
orientēts Latvijas iedzīvotājs

Bibliotēka – mūžizglītības centrs, kas nodrošina bibliotēku 
resursu maksimālu izmantošanu, palielina bibliotēku 
konkurētspēju un partnerības pievilcību



Apmācību programmas apjoms
Apmācību programmas apjoms –

 
135 

akadēmiskās stundas

Katrs bibliotekārs mācās 3 nedēļas, katru 
nedēļu 45 akadēmiskās stundas

No projekta līdzekļiem tiek apmaksāts:
pasniedzēji
mācību materiāli
ceļa izdevumi uz un no apmācībām
naktsmītnes (ar nosacījumu – ekonomiski lētākais variants)



Apmācību saturs
Saturu veido 2 pamatbloki:

Informācijas tehnoloģiju un jaunākās 
programmatūras apguve un prasme par 
tām konsultēt lietotājus

Saskarsmes, mārketinga, vadības un 
komunikācijas prasmju apguve 



Apmācību kursi

1. pamatbloks:
Elektroniskais paraksts bibliotekāriem
Informācijas tehnoloģijas un interneta lietošanas 
iemaņu uzlabošana



Apmācību kursi
2. pamatbloks:

Bibliotēku loma zināšanu sabiedrībā un bibliotēku 
attīstības plānošana
Mūžizglītības aktuālās problēmas
Efektīvas pasniegšanas metodes
Lasītāju izpēte
Lasītāju motivēšana
Inovatīvās darbības



Apmācību procesa organizācija

Apmācību grupas:
Mācību centru vadītāji/rajonu galveno bibliotēku 
direktori/direktoru vietnieki/metodiķi
Latvijas Neredzīgo bibliotēkas darbinieki
Latvijas publisko bibliotēku bibliotekāri
Lietotāji

Programmu
formu

izstrāde
Apmācības

• Programmu
izstrāde
•Mācību

materiālu
izstrāde

•Pasniedzēju
piesaiste



IT pamatiemaņu apguve

16.04.-06.07.2007.
IT pamatiemaņas apguva 144 bibliotekāri no visas 
Latvijas. Tie bija:

Nesen darbu uzsākušie bibliotekāri,
IT pamatiemaņas jau apguvuši bibliotekāri, kas zināšanas vēlas 
nostiprināt

Apmācības nodrošināja SIA “Baltijas Datoru 
Akadēmija”



Reģionālie mācību centri
Daugavpils (Daugavpils un Krāslavas raj.,)
Gulbene (Alūksnes, Balvu, Gulbenes un Madonas raj.) 
Jelgava (Dobeles, Bauskas un Jelgavas raj.) 
Liepāja (Liepājas un Saldus raj.)
Ogre (Aizkraukles, Jēkabpils un Ogres raj.)
Preiļi (Ludzas, Preiļu un Rēzeknes raj.)
Rīga (Rīgas un Tukuma raj.)
Valmiera (Cēsu, Limbažu, Valkas un Valmieras raj.)
Ventspils (Kuldīgas, Talsu un Ventspils raj.)
LNB Mācību centrs (rajonu galveno bibliotēku 
direktori, direktoru vietnieki un metodiķi)



Reģionālie mācību centri
Daugavpils RMC – Terēzija Ūbele
Daugavpils rajona padomes tautas izglītības un kultūras centrs, Dobeles iela 30, Daugavpils, LV-5404

Gulbenes RMC – Sabīne Jefimova
Gulbenes bibliotēka, O.Kalpaka iela 60a, Gulbene, LV-4401

Jelgavas RMC – Dzintra Punga
Jelgavas Zinātniskā

 

bibliotēka, Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001

Liepājas RMC – Gita Švarce
Liepājas Centrālā

 

Zinātniskā

 

bibliotēka, Malkas iela 4, Liepāja, LV-3401

Ogres RMC – Jautrīte Mežjāne
Ogres Centrālā

 

bibliotēka, Brīvības iela 35, Ogre, LV-5001

Preiļu RMC – Sigita Brice
Preiļu rajona Galvenā

 

bibliotēka, Kārsavas iela 4, Preiļi, LV-5301

Rīgas RMC – Daiga Bērziņa
Rīgas Centrālās bibliotēkas Bibliotēku dienests, Graudu iela 59, Rīga, LV-1058

Valmieras RMC – Gaida Arta Saukāne
Valmieras bibliotēka, Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201

Ventspils RMC – Gints Gredzens
Ventspils Galvenā

 

bibliotēka, Akmeņu iela 2, Ventspils, LV-3601

LNB MC – Dženija Dzirkale-Maļavkina
Latvijas Nacionālās bibliotēka, Tērbatas iela 75, Rīga, LV-1001



Reģionālie mācību centri
Katrs RMC tiks aprīkots ar 1 stacionāru un 1 mobilu 
pilnībā aprīkotu datorklasi
Katrā datorklasē:

12 apmācāmo datori
1 pasniedzēja dators
1 servera dators
multifunkcionālā iekārta (printeris, skeneris, kopētājs)

Stacionārajās datorklasēs – interaktīvā tāfele
Mobilajās datorklasēs – projektors un pārvietojams 
ekrāns
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