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Metodiķis – profesionālais līderis/konsultants

• Par konsultat īvo darbu uzskat āms pakalpojumu kopums  –
konsultācija, ieteikums, profesionālās pilnveides pasākums, 
konsultatīvās izstrādnes, problēmrisinājuma piedāvājums, labākās 
prakses atziņu popularizēšana - ar mērķi uzlabot bibliotēku darba 
kvalitāti, bibliotēku nozares attīstību, bibliotēku darbinieku 
profesionālo kompetenci.



• Konsultācija ir lietišķs padoms, paskaidrojums, interesējošās tēmas 
skaidrojošs izklāsts, ieteikums, ko sniedz bibliotēku nozares 
speciālists.

• Konsultācijas var sniegt gan bibliotēkā, gan bibliotēku tīklā, gan 
portālā, gan mājaslapās un vēstkopās.

• Konsultācijas var būt individuālas vai kolektīvas.
• Konsultācijas sniedz ne tikai speciālie konsultanti, kas galvenokārt • Konsultācijas sniedz ne tikai speciālie konsultanti, kas galvenokārt 

veic koordinatīvo funkciju, nodrošinot ziņas par iespējamo 
konsultantu, bet arī attiecīgā jautājuma speciālistu.

• Konsultatīvā darba dinamiskas attīstības priekšnoteikumi: laiks, 
informācija, finanšu un cilvēku resursi.



Terminu skaidrojums

• Formālā izgl ītība – noteiktas izglītības pakāpes ietvaros organizēta 
izglītības programmas apguve, kuru apliecina valsts atzīts izglītību 
vai izglītību un sākotnējo profesionālo kvalifikāciju apliecinošs 
dokuments

• Ar kvalifik āciju tiek saprasts bibliotekāro un informācijas zināšanu 
un prasmju apgūšanas rezultāts, kas tiek formāli dokumentēts (tiek un prasmju apgūšanas rezultāts, kas tiek formāli dokumentēts (tiek 
izsniegts formāls izglītību/kvalifikāciju apliecinošs dokuments)

• Neform ālā izgl ītība – ārpus formālās izglītības organizēta 
interesēm un pieprasījumam atbilstoša darbība, neatkarīgi no 
iepriekš gūtās izglītības

• Neform ālās izgl ītības atz īšana – ārpus formālās izglītības apgūtu 
noteiktai profesijai atbilstošu kompetenču novērtēšana un 
dokumentāri apstiprināta novērtējuma izsniegšana



Terminu skaidrojums

• Profesion ālā kompetence – profesionālās darbības veikšanai 
nepieciešamo zināšanu, prasmju un atbildības raksturojums noteiktā 
darba situācijā

• Profesion ālā pilnveide – īpašs profesionālās pilnveides veids, kas 
personām neatkarīgi no vecuma un iepriekšējās izglītība vai 
profesionālās kvalifikācijas dod iespēju apgūt darba tirgus prasībām profesionālās kvalifikācijas dod iespēju apgūt darba tirgus prasībām 
atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes 
(neformāla un ikdienēja mācīšanās)

• Profesion ālā tālākizgl ītība – īpašs profesionālās pilnveides veids, 
kas pieaugušajiem ar iepriekšēju izglītību un profesionālo pieredzi 
dod iespēju iegūt noteikta līmeņa profesionālo kvalifikāciju (formāla 
izglītības sistēma)



Kursi

• Kursa programma vismaz 4 akadēmiskajām stundām
• Konkrētas mācību metodes
• Dažāda apjoma (stundu skaits)
• Kursu vadītājs/lektors
• Teorētiskie, praktiskie un jaukta veida kursi –
teorija + praktiskais darbs
• Apliecība



Kursi - mācību stunda

• Stunda ir mācību darba organizācijas pamatforma (pieaugušajiem 
1 akadēmiskā mācību stunda 45 min.)

• Stundā piedalās grupa, tiek vadīta grupas izziņas darbība, 
izmantotas dažādas metodes un mācību līdzekļi



Mācību stunda

• Frontālā forma

• Grupu mācības

• Pāru mācības

• Individuālās mācības



Lekcija

• Lekcija – tipiska formāla informācijas nodošana, kuras laikā 
klausītāji var klausīties, izprast saturu, vērot lekcijas lasīšanas 
procedūru

• Lekciju ir iespējams padarīt interaktīvu, bagātināt to ar dažādām 
aktivitātēm un mācību metodēm

Svarīgi
• Lektora balss un ķermeņa valoda
• Humors
• Izmantot ilustratīvo materiālu/prezentācijas 
• Nodrošināt atgriezenisko saiti
• Dot iespēju jautāt un sniegt atbildes



Lekcija

• Īsā laika sprīdī var ietvert lielu informācijas apjomu
• Var pilnībā kontrolēt gan saturu, gan informācijas secīgumu
• Var viegli kontrolēt laiku, kas tiek veltīts katrai tēmai
• Labi pazīstama metode klausītājiem, un viņi jūtas komfortabli
• Var organizēt lielas grupas, ja vien ir piemērotas telpas un 

pietiekama dzirdamība



Seminārs

• Ir semināra programma
• Ir semināra vadītājs
• Klausās referātus vai ziņojumus
• Uzdod jautājumus, saņem atbildes
• Diskusijas
• Seminārs var būt veltīts vienai tēmai
• Vairāki dažādas saistītas vai savstarpēji nesaistītas tematikas 

referāti/ziņojumi
• Viens vai vairāki referenti/ziņotāji
• Arī praktiskas nodarbības/meistarklases
• Semināra izvērtējums



Apaļā galda diskusija –
nosacīti slēgtā diskusija

• Ir problēma vai konkrēts jautājumu loks
• Ir noteikts dalībnieku skaits, sadarbība grupā
• Vadītājs vada un kontrolē procesus ar jautājumu palīdzību, neļauj 

diskusijai apsīkt
• Svarīgi dalībnieku atbildes pierakstīt/fiksēt
• Tiek izteikti viedokļi, uzskati
• Jāmāk ieklausīties citos, pieņemt un cienīt citu viedokli• Jāmāk ieklausīties citos, pieņemt un cienīt citu viedokli
• Svarīga diskusiju kultūra
• Dalībnieku uzmanība pārsvarā ir vērsta uz vadītāju
• Vadītājam diskusijā jāiesaista visi dalībnieki
• Jāapkopo diskusijas rezultāti, jāpieņem lēmums/i
• Jārod risinājums problēmai vai konkrētajam jautājumu lokam, 

jādefinē secinājumi
• Jānolemj – ko darīs tālāk, ja problēmai nav rasts risinājums



Praktikums

• Ir praktikuma plāns ar paredzamajiem rezultātiem
• Nodrošinātas darba vietas un darbam nepieciešamie materiāli un 

rīki
• Ir praktikuma vadītājs
• Papildina teorētiski apgūto
• Nostiprina darba iemaņas
• Apgūst jaunus darba paņēmienus
• Praktikuma rezultātu apkopojums un izvērtējums



Mācību ekskursija/pieredzes brauciens

• Ir mērķis un mācību ekskursijas uzdevumi
• Ir ekskursijas norises plāns
• Ir ekskursijas vadītājs
• Uzdod jautājumus un saņem atbildes/skaidrojumus
• Var kaut ko izmēģināt
• Dabiskos apstākļos novēro un izpēta apstākļus un procesus
• Dod priekšstatu un izpratni par to, kā ir citur
• Var salīdzināt
• Paplašina redzesloku
• Dod iespēju saskatīt teorētisko zināšanu saikni ar praksi
• Pieredzes brauciena/ekskursijas rezultātu apkopojums un 

izvērtējums



2012.gada profesionālās pilnveides 
pasākumu saturs

Valsts un re ģionālie pl ānošanas dokumenti
• Bibliotēku nozares attīstības stratēģija: politikas plānošanas 

dokumenti, nozares normatīvie dokumenti
– Kultūrpolitikas plānošanas dokumenti
– VVBIS – koncepcija
– MK noteikumi

• Plānošana bibliotēkā; stratēģiskā plānošana
• Bibliotēku loma integrācijas politikas īstenošanā:

– Lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu un jauniešu žūrija” 
Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās, diasporā un 
mazākumtautību skolās”

– Programma “Publisko bibliotēku kapacitātes 
stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās 
identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai”



2012.gada profesionālās pilnveides 
pasākumu saturs

• Neform ālās un informālās/ikdienējās izglītības rezultātu atzīšana 
Latvijā

• Profesion ālās inform ācijas loma nozares speciālistu darbā
• Krājums

– Aktualitātes krājuma pārvaldības jautājumos
– Manuskriptu komplektēšanas problēmas atmiņas institūcijās 
– Grāmatu saglabāšanas prakse un pieredze – Grāmatu saglabāšanas prakse un pieredze 
– Trimdas literatūra

• Novadp ētniec ība:
– Saturs digitālā laikmeta bibliotēkās
– LNB resursi novadpētniecībai: digitālā bibliotēka, nacionālā 

bibliogrāfija 



2012.gada profesionālās pilnveides 
pasākumu saturs

• Pakalpojumi
– Digitālās bibliotēkas jaunie resursi 
– Nacionālās bibliogrāfijas datubāzes
– E-grāmatas un to patapināšana

• Autorties ības bibliot ēku darb ā
• RFID tehnoloģijas bibliotēkās • RFID tehnoloģijas bibliotēkās 
• E-resursi

– Definēšana
– Maksas un bezmaksas resursi
– Organizēšana

• Bibliotēku vieta soci ālajos medijos



2012.gada profesionālās pilnveides 
pasākumu saturs

• Bibliot ēku pieredze
– Lasīšanas veicināšanas idejas caur informācijas tehnoloģijām un 

kreatīvām aktivitātēm (Zarasi – Daugavpils)”
– Ludzas bibliotēkas projekts: Muzeju, arhīvu un bibliotēku 

ieguldījums mūžizglītībā
– Banku augstskolas bibliotēka– Banku augstskolas bibliotēka
– Valsts policijas koledža
– Latvijas Nacionālā arhīva bibliotēka



Reģionālo semināru tēmas

• Digitālās bibliotēkas pakalpojumi
• Biznesa informācija bibliotēkās 
• Bibliotēku profila izstrāde Latvijas Bibliotēku portālā
• Izstādes bibliotēkā
• Bibliotēku mārketings
• Darba tiesiskās attiecības• Darba tiesiskās attiecības
• Profesionālās literatūras apskats
• Bibliotēkas krājuma veidošanas vadlīnijas



Pieredzes braucieni/ekskursijas

• Tamperes universitātes bibliotēka

• Tamperes centrālā bibliotēka Metso

• Igaunijas Nacionālā bibliotēka

• Eiropas Komisijas Centrālā bibliotēka 

• Amsterdamas publiskā bibliotēka 

• Rīgas Centrālā bibliotēka: krājuma tematiskais kārtojums, Lasītavas un 
abonementa daļas apvienošanaabonementa daļas apvienošana

• Līvānu Centrālā bibliotēka: RFD tehnoloģijas, krājuma pārvaldība, darba 
organizācija, metodiskais un konsultatīvais darbs

• Latvijas Nacionālā bibliotēka: digitalizācija, sīkiespiedarbu glabāšana



Evija Vjatere
LNB Bibliotēku konsultatīvā centra vadītāja
evija.vjatere@lnb.lv

Dženija Dzirkale-Maļavkina
LNB Mācību centra vadītāja
dzenija.dzirkale@lnb.lv 


