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Darba grupas sastāvs apstiprināts 

Latvijas Bibliotēku padomes 2011.gada  30.novembra sēdē

Darba grupas sastāvs:

1. Inita Bertmane – Latvijas Skolu Bibliotekāru biedrība

2. Daiga Brigmane – Ulbrokas bibliotēka

3. Dženija Dzirkale-Maļavkina – Izglītības apvienība „I Fortum”

4. Lita Hofmane – LNB 

5. Linda Langenfelde - KM5. Linda Langenfelde - KM

6. Vita Paulāne – Latvijas Pašvaldību savienība

7. Antra Sprudzāne – Gulbenes bibliotēka

8. Silvija Tretjakova – Latvijas Bibliotekāru biedrība

9. Ludmila Viļumova – Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija

10. Viesturs Zanders – LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa 

Notikušas 4 darba grupas sanāksmes



Kas padarīts?

• Mēģinājums uzsākt diskusiju direktoru apaļā 

galda diskusijās;

• Priekšlikumu saņemšana e-pasta formā. 

Paldies Ventspils, Madonas, Kuldīgas, Cēsu, 

Salaspils un Jūrmalas bibliotēku direktorēm.Salaspils un Jūrmalas bibliotēku direktorēm.

• Uzsākts intensīvs darbs grupā, tiekoties reizi 

mēnesī.



Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras

mūžizglītībai



8 līmeņu Eiropas atsauces sistēma

aptver

� Visus izglītības veidus

� Visas izglītības pakāpes

� Visas izglītības formas

aprakstīšanai izmantoti mācīšanās rezultāti

� Zināšanas

� Prasmes

� Kompetence



EKI līmenis Izglītība Izglītības dokuments

4. Vispārējā vidējā izglītība, 

profesionālā vidējā izglītība, 

profesionālā tālākizglītība 

(3.līmeņa profesionālā 

kvalifikācija) (Trešā profesionālā 

kvalifikācijas līmeņa standarta

“Bibliotekārs” projekts)

Atestāts par vispārējo 

vidējo izglītību, sekmju 

izraksts, sertifikāts

Diploms par 

profesionālo vidējo 

izglītību, sekmju izraksts, 

kvalifikāciju apliecinošs 

dokuments

5. 1.līmeņa profesionālā augstākā 

(koledžas) izglītība 

Studiju ilgums pilna laika 

studijās 2-3 gadi

dokuments

Pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās 

izglītības diploms



EKI līmenis Izglītība Izglītības dokuments

6.

7.

2. līmeņa profesionālā augstākā 

izglītība

Studiju ilgums pilna laika 

studijās – vismaz 4 gadi

2. līmeņa profesionālā augstākā 

izglītība,

Bakalaura diploms 

Profesionālā bakalaura

Diploms, Profesionālās 

augstākās izglītības 

diploms, augstākās 

profesionālās

Kvalifikācijas diploms

Maģistra diploms,  

Profesionālā maģistra 

8.

izglītība,

kopējais pilna laika studiju 

ilgums – vismaz 5 gadi

Doktora studijas (doktora 

grāds).

Studiju ilgums – 3-4 gadi. Pilna 

laika studijas

Profesionālā maģistra 

diploms, Profesionālās 

augstākās izglītības

diploms, augstākās 

profesionālās 

kvalifikācijas diploms

Doktora diploms



MK noteikumu projekts (16.05.2012)

„Noteikumi par bibliotēkas darbam nepieciešamo darbinieku skaitu 

un darbinieku amatu ieņemšanai nepieciešamo izglītību”

Esošā MK noteikumu Nr.371 redakcija

III. Bibliotēkas darbinieku amati, kuru ieņemšanai nepieciešama noteikta

izglītība vai tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts

bibliotēku darba jomā

Priekšlikumi

III. Bibliotekāro darbinieku amati, kuru ieņemšanai 

nepieciešama noteikta izglītība vai tālākizglītības kursu 

beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā

7. Valsts nozīmes bibliotēkās darbinieku amati, kuru ieņemšanai 

nepieciešama noteikta izglītība vai tālākizglītības kursu beigšanas 

sertifikāts bibliotēku darba jomā, ir šādi:

7.1. bibliotēkas vadītāja (direktora) vietnieks – augstākā akadēmiskā 

vai augstākā profesionālā izglītība bibliotēku darba jomā;

7. Valsts nozīmes bibliotēkās darbinieku amati, kuru 

ieņemšanai nepieciešama noteikta izglītība vai tālākizglītības 

kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā, ir šādi:

7.1. bibliotēkas direktora vietnieks – augstākā akadēmiskā vai 

2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība bibliotēku un vai augstākā profesionālā izglītība bibliotēku darba jomā;

7.2. pamatdarbības struktūrvienības vadītājs – augstākā akadēmiskā, 

augstākā profesionālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā 

akadēmiskā, augstākā profesionālā izglītība un tālākizglītības kursu 

beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;

7.3. galvenais bibliotekārs, galvenais bibliogrāfs, sistēmbibliotekārs, 

bibliotekārs un bibliogrāfs – augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, 

vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, 

augstākā profesionālā, vidējā speciālā, vidējā izglītība un tālākizglītības 

kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā.

2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība bibliotēku un 

informācijas zinībās (EKI 7. līmenis);

7.2. pamatdarbības struktūrvienības vadītājs –augstākā 

akadēmiskā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība 

bibliotēku un informācijas zinībās (EKI 6. līmenis) vai augstākā 

izglītība citā jomā un iegūta 3. līmeņa profesionālā kvalifikācija 

bibliotēku un informācijas zinībās (EKI 4. līmenis).

7.3. galvenais bibliotekārs, galvenais bibliogrāfs, 

sistēmbibliotekārs, bibliotekārs un bibliogrāfs – vismaz 1. 

līmeņa augstākā profesionālā izglītība bibliotēku un informācijas 

zinībās (EKI 5. līmenis), vai vismaz 1. līmeņa augstākā izglītība 

citā jomā (EKI 5) un  iegūta 3. līmeņa profesionālā kvalifikācija 

bibliotēku un informācijas zinībās (EKI 4. līmenis). 



MK noteikumu projekts (16.05.2012)

„Noteikumi par bibliotēkas darbam nepieciešamo darbinieku skaitu 

un darbinieku amatu ieņemšanai nepieciešamo izglītību”

Esošā MK noteikumu Nr.371 redakcija

III. Bibliotēkas darbinieku amati, kuru ieņemšanai nepieciešama noteikta

izglītība vai tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts

bibliotēku darba jomā

Priekšlikumi

III. Bibliotēkas darbinieku amati, kuru ieņemšanai nepieciešama 

noteikta izglītība vai tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts

bibliotēku darba jomā

8. Reģiona galvenajā bibliotēkā darbinieku amati, kuru ieņemšanai 

nepieciešama noteikta izglītība vai tālākizglītības kursu beigšanas 

sertifikāts bibliotēku darba jomā, ir šādi:

8.1. bibliotēkas vadītāja (direktora) vietnieks – augstākā akadēmiskā, 

8. Reģiona galvenajā bibliotēkā darbinieku amati, kuru 

ieņemšanai nepieciešama noteikta izglītība vai tālākizglītības 

kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā, ir šādi:

8.1. bibliotēkas vadītāja (direktora) vietnieks –augstākā 8.1. bibliotēkas vadītāja (direktora) vietnieks – augstākā akadēmiskā, 

augstākā profesionālā vai vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā;

8.2. pamatdarbības struktūrvienības vadītājs – augstākā akadēmiskā, 

augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai 

augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā izglītība un tālākizglītības 

kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;

8.3. galvenais bibliotekārs, galvenais bibliogrāfs, sistēmbibliotekārs, 

bibliotekārs un bibliogrāfs – augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, 

vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, 

augstākā profesionālā, vidējā speciālā, vidējā izglītība un tālākizglītības 

kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā.

8.1. bibliotēkas vadītāja (direktora) vietnieks –augstākā 

akadēmiskā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība 

bibliotēku un informācijas zinībās (EKI 6. līmenis) vai augstākā 

izglītība citā jomā un iegūta 3. līmeņa profesionālā kvalifikācija 

bibliotēku un informācijas zinībās (EKI 4. līmenis).

8.2. pamatdarbības struktūrvienības vadītājs - vismaz 1. līmeņa 

augstākā profesionālā izglītība bibliotēku un  informācijas 

zinībās (EKI 5. līmenis) vai augstākā izglītība citā jomā un iegūta 

3. līmeņa profesionālā kvalifikācija bibliotēku un  informācijas 

zinībās (EKI 4.līmenis)

8.3. galvenais bibliotekārs, galvenais bibliogrāfs, 

sistēmbibliotekārs, bibliotekārs un bibliogrāfs  – vismaz 1. 

līmeņa augstākā profesionālā izglītība bibliotēku un  

informācijas zinībās (EKI 5. līmenis) vai vidējā izglītība un iegūta 

3. līmeņa profesionālā kvalifikācija bibliotēku un  informācijas 

zinībās (EKI 4.līmenis)



MK noteikumu projekts (16.05.2012)
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III. Bibliotēkas darbinieku amati, kuru ieņemšanai nepieciešama noteikta

izglītība vai tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts

bibliotēku darba jomā

Priekšlikumi

III. Bibliotēkas darbinieku amati, kuru ieņemšanai nepieciešama 

noteikta izglītība vai tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts

bibliotēku darba jomā

9. Vietējas nozīmes bibliotēkā darbinieku amati, kuru ieņemšanai 

nepieciešama noteikta izglītība vai tālākizglītības kursu beigšanas 

sertifikāts bibliotēku darba jomā, ir šādi:

9.1. bibliotēkas vadītāja (direktora) vietnieks – augstākā akadēmiskā, 

9. Vietējas nozīmes bibliotēkā darbinieku amati, kuru 

ieņemšanai nepieciešama noteikta izglītība vai tālākizglītības 

kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā, ir šādi:

9.1. bibliotēkas vadītāja (direktora) vietnieks –1. līmeņa 9.1. bibliotēkas vadītāja (direktora) vietnieks – augstākā akadēmiskā, 

augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai 

augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā izglītība un tālākizglītības 

kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;

9.2. pamatdarbības struktūrvienības vadītājs – augstākā akadēmiskā, 

augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai 

augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā, vidējā 

izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba 

jomā;

9.3. galvenais bibliotekārs, galvenais bibliogrāfs, sistēmbibliotekārs,

bibliotekārs un bibliogrāfs – augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, 

vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, 

augstākā profesionālā, vidējā speciālā, vidējā izglītība un tālākizglītības 

kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā.

9.1. bibliotēkas vadītāja (direktora) vietnieks –1. līmeņa 

augstākā profesionālā izglītība bibliotēku un informācijas zinībās 

(EKI 5. līmenis) vai augstākā izglītība citā jomā un  iegūta 

3.līmeņa profesionālā kvalifikācija bibliotēku un informācijas 

zinībās (EKI 4.līmenis)

9.2. pamatdarbības struktūrvienības vadītājs - vismaz 1. līmeņa 

augstākā profesionālā izglītība bibliotēku un  informācijas 

zinībās (EKI 5. līmenis) vai vidējā izglītība (EKI 4. līmenis) un 

iegūta 3.līmeņa profesionālā kvalifikācija bibliotēku un  

informācijas zinībās (EKI 4.līmenis)

9.3. galvenais bibliotekārs, galvenais bibliogrāfs, 

sistēmbibliotekārs, bibliotekārs un bibliogrāfs - 1. līmeņa 

augstākā profesionālā izglītība bibliotēku un informācijas zinībās 

(EKI 5. līmenis) vai vidējā izglītība (EKI 4. līmenis) un iegūta 3. 

līmeņa profesionālā kvalifikācija bibliotēku un  informācijas 

zinībās (EKI 4.līmenis)



Jautājumi diskusijai ………..

• Profesionālā pilnveide

• Vai MK vajadzētu ielikt atsevišķu punktu par vietējās nozīmes 
augstāko izglītību iestāžu bibliotēkām?

• Kādas prasības izvirzīt potenciālajiem darba ņēmējiem, • Kādas prasības izvirzīt potenciālajiem darba ņēmējiem, 
kamēr sāk darboties 3.līmeņa profesionālā kvalifikācija 
bibliotēku un informācijas zinībās, proti, ne ātrāk par 
2015.gadu. 

• Kādi bibliotēkas pamatrādītājus/kritērijus varētu ņemt par 
pamatu darbinieku skaita noteikšanai?


