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LATVIJAS BIBLIOTEKĀRU IZGLĪTĪBAS APVIENĪBAS BIĻETENS 

ISSN 2255-7628 

2013. gada nogale un 2014.gada sākums ir nesis zināmas pārmaiņas biedrības 

dzīvē. Pēc 2013. gada 27. novembra biedru kopsapulces un kopēja biedru 

lēmuma, nu jau pus gadu esam biedrība „Latvijas Bibliotekāru izglītības 

apvienība”.  
 
Šajā laikā esam realizējuši vairākas aktivitātes. Viena no tām bija eseju, mini-

atūru, minimu konkurss bibliotekāriem „Vai man rīt iet uz darbu, un ja iet, tad kāpēc?”, kas 

norisinājās 2013. gada novembrī un decembrī. Konkursa mērķis bija veicināt bibliotekārus radoši iz-

pausties, kā arī atspoguļot tematikas aktualitāti un daudzveidību. Kopā tika saņemti 22 darbi, kurus 

vērtēja žūrija. 2014. gada 13. februārī notika eseju konkursa noslēguma pasākums, kura laikā visiem 

konkursa dalībniekiem bija iespēja piedalīties Kaspara Bikšes radošajā nodarbībā „Rokraksts un ko tas 

liecina par personu”. Pasākuma laikā tika paziņoti un apbalvoti arī konkursa uzvarētāji. Galveno balvu 

saņēma Iveta Skapste, kura ieguva iespēju apmeklēt Ligitas Smildziņas sporta teātra meistarklasi 4 

dienu garumā. Pārsteiguma balvas saņēma Sandra Cīrule (lūgums izņemt balvu), Ināra Millere un 

Ināra Bojāre. Savukārt veicināšanas balvas ieguva Antra Galiņa (lūgums izņemt balvu), Inese Kup-

fere un Inese Paia.  
Visi konkursā saņemtie darbi (kuriem autori ir devuši atļauju publicēšanai) tiks apkopoti un publicēti 

Latvijas Bibliotekāru izglītības apvienības biļetena speciālizdevumā. 

 
Otrs ne mazāk nozīmīgs notikums bija Latvijas Bibliotekāru izglītības apvienības pārstāvniecība Vis-

pasaules NVO Dienas starptautiskajā forumā “Jūsu NVO diena: Iespējas jaunās paaudzes 

NVO” (Your NGO Day: A Generation of New NGOs), kas notika 2014. gada 27. - 28. februārī Helsin-

kos (Somija). Forumā kopā pulcējās vispasaules NVO līderi no dažādiem sektoriem (izglītības, jaunie-

šu līdzdalības veicināšanas, veselības, sociālās labklājības un dzimumu līdztiesības), lai dotu dalībnie-

kiem iespēju aktīvi līdzdarboties paneļdiskusijās un mācīties no viņu veiksmes stāstiem. 

 
Tāpat 2014. gada martā, pateicoties biedrības jaunās biedres Gitas Skrebeles uzņēmībai un aktivitātei, 

tikai sagatavots un iesniegts mācību mobilitātes projekts „Bibliotekāru Izglītotāju svešvalodu kom-

petenču un prasmju attīstīšana ar turpmāku profesionālās pilnveides internacionalizāciju” prog-

rammā ERASMUS +. Mācību mobilitātes projekts paredz biedrības biedru piedalīšanos intensīvajos 

angļu valodas sagatavošanas kursos Latvijā, lai turpinājumā piedalītos angļu valodas apguvē angliski 

runājošā vidē. Šobrīd gadam atbildi un ceram uz pozitīvu iznākumu! 

 
Paldies visiem Latvijas Bibliotekāru izglītības apvienības biedriem un atbalstītājiem par iespēju darbo-

ties kopā un dalīšanos ar savām zināšanām un prasmēm! 

 

Veiksmīgu un pozitīviem piedzīvojumiem pilnu vasaru! 
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240 stundu profesionālās pilnveides programmas „Informācijas un bibliotēku zinību pamati” 

aprobācija veiksmīgi pabeigta 

Dženija Dzirkale-Maļavkina 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mācību centra vadītāja 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mācību centra speciālisti, lektori un nodarbību vadītāji ir apmierināti ar rezultātu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārēja informācija par programmas dalībniekiem: 

Sākotnēji pieteicās 66 dalībnieki četrās grupās, sekmīgi beiguši mācības un turpina mācīties – 63. 

Vecāko dalībnieču vecums 61 un 63 gadi. 

Jaunākajai dalībniecei – 22 gadi.  

Vidējais vecums – 44 gadi. 

Iepriekš iegūtā izglītība 66 dalībniekiem ir ļoti laba – 67% dalībniekiem ir augstākā izglītība kādā no citām nozarēm vai jo-

mām: 

Atestāts par vidējo izglītību – 22 dalībniekiem (33%). 

Diploms par augstāko izglītību 35 dalībniekiem (53%). 

1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība 9 dalībniekiem (14%).  

 
Iepriekšējo profesiju spektrs ir ļoti raibs. Lielāko skaitu veido pedagoģiskie darbinieki. Līdz ar to varam teikt, ka šī programma ir devusi 

iespēju skolotājiem pārkvalificēties un apgūt jaunas profesijas – bibliotekārs – pamatus. 

 

 

No kreisās puses: mācību koordinētāji Vita Juraga, Jānis Kosītis, Inguna 

Arāja un Mācību centra vadītāja Dženija Dzirkale-Maļavkina 

agronoms

dārzkopis

defektologs

dizainers

feldšeris

grāmatvedis

ģeogrāfs

jurists

klientu apkalpošana

konditors

kultūras darbinieks

mākslas aušana

medicīnas māsa

mežsaimniecības inženieris

sabiedriskās attiecības

pedagogs

vācu filologs

vēsturnieks

socioloģija

sociāli karitatīvais darbinieks

uzņēmējdarbība

uzskaite, operatīvā tehnika



Teritoriālais aptvērums ir plašs, pārstāvēti gandrīz visi Latvijas reģioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eiropas kartē mums ir iezīmēta vēl viena vieta – tā ir Vīne Austrijā. Iespēju izmantot mūsu integrētās mācības klātienē un e-mācības 

attālināti izmantoja Sandra Skuja. Sandra ir apņēmusies sakārtot Latvijas vēstniecības Austrijā bibliotēku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liela nozīme integrētajās mācībās ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas e-mācību videi macies.lnb.lv. E-mācību vide dod iespēju mācīties 

attālināti – piekļūt un izmantot mācību materiālus, pildīt un nosūtīt mājas darbus un uzdevumus, veikt pārbaudes testus, sazināties ar 

pasniedzējiem, sekot līdzi mācību norisei. 
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Latvijas vēstniecība Austrijā 
No kreisās puses: Sandra Skuja 

un Reinis Vāvers, kurš mācību 

laikā ieguva darbu Latvijas Naci-

onālajā bibliotēkā 

Piemērs no 1.moduļa „Bibliotēkas krājuma pārvaldība” e-mācību vides 

http://macies.lnb.lv/


Programmas vadītāja Vita Juraga kopā ar moduļu vadītājām Ilzi Kļaviņu, Eviju Vjateri un Dženiju Dzir-

kali-Maļavkinu programmas aprobācijas laikā pirmajām divām dalībnieku grupām 8 mēnešus dzīvoja līdzi 

visas 24 stundas diennaktī.  

 

2014.gada 16.maijā notika pirmais izlaidums. Sertifikātus par sekmīgu 240 stundu programmas 

„Informācijas un bibliotēku zinību pamati” apguvi saņēma 19 programmas dalībnieki: Ilona Augustova, 

Inita Bartkeviča, Aija Baune, Kaiva Bukovska, Evita Dārzniece, Baiba Ervalde, Gunta Frišvelde, Dace 

Grele, Elita Jaunzeme, Sarmīte Kosmane, Gunita Kulmane, Anda Lejniece, Dace Ozoliņa, Lija Prentnie-

ce, Inese Revina-Pastare, Guna Skujiņa, Nellija Veļičaka, Sandra Skuja un Reinis Vāvers. 
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Programmas vadītāja Vita Juraga 

Programmas dalībniece Aija Baune grupas vārdā teic siltus vārdus programmas īstenotājiem. No 

kreisās puses: Dženija Dzirkale-Maļavkina, Evija Vjatere, Vita Juraga, Jānis Kosītis, Ilze Kļavi-

ņa, Baiba Bierne, Inguna Arāja. 

1.izlaiduma kopbilde 



Starp pirmajiem diviem izlaidumiem 25. maijā arī 19 programmas īstenotāji, lektori un nodarbību vadītāji devās uz programmas aprobā-

cijas noslēguma semināru Vecpiebalgā. Kopumā programmas īstenošanā strādāja 22 speciālisti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.maijā pēdējā moduļa apguves mācības uzsāka otra izlaiduma grupa. Otrā grupa ekskursijā jaunajā LNB ēkā aplūko Mācību centra 

klasi, kurā diemžēl nepaguva mācīties. 
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Programmas īstenotāji vērtē paveikto un rezultātus, izstrādā ieteikumus programmas kvalitātes uzlabošanai 

Arī lektori mācās – enerģijas uzkrāšanas un porcelāna trauku veidošanas mākslās 



30. maijā izlaidumu svin otrās grupas 15 dalībnieki: Daina Baltā, Biruta Damberga, Inese Ezeriņa, Sarmīte Gerta, Iveta Lazdiņa, Jeļena 

Ozoliņa, Lolita Spridzāne, Gunita Stāraste, Signe Šustiņa, Daiga Trakina, Anita Vecele, Ilze Vecrumba, Nadežda Vovere, Inese Zeltiņa, 

Aiva Ozoliņa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mācības turpina 3.un 4.grupas, kuras savus izlaidumus svinēs septembrī. 5.grupas mācības sāksies šā gada 6.oktobrī. Pieteikšanās uz 

mācībām tiks izsludināta augusta otrajā pusē. 
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2.izlaiduma koppbilde Grupas vārdā programmas īstenotājiem 

pateicas Inese Ezeriņa 

3.grupai notiek ieskaites nodarbība pēc 1.moduļa apguves 

Izglītības iestāžu bibliotekāru mācību vajadzību izpētes anketas rezultāti 
Inguna Arāja 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

Mācību centra mācību koordinētāja 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Mācību centrs pateicas visiem, kas sniedza savu ieguldījumu Latvijas izglītības iestāžu bibliotekā-

ru mācību vajadzību izpētē!  

Anketa tika izveidota, lai noskaidrotu izglītības iestāžu bibliotekāru mācību vajadzības un ieteikumus jaunu kvalitatīvu profesionālās 

pilnveides programmu izveidei. LNB Mācību centrs ir uzsācis darbu pie kursu programmu piedāvājuma paplašināšanas tieši skolu bibli-

otekāriem, tāpēc mums bija svarīgi uzzināt bibliotekāru domas gan par mācību satura, gan mācību procesa organizācijas jautājumiem. 

Anketa tika sagatavota elektroniski un informācija par to tika izsūtīta 9.aprīlī uz RGB un IP ar lūgumu pārsūtīt izglītības iestāžu bibliote-

kāriem. Anketa bija pieejama no 9.aprīļa līdz 6.maijam. 

Esam ļoti priecīgi par lielo atsaucību, jo pavisam saņēmām 313 aizpildītas anketas! Uzskatām, ka tas ir pietiekoši liels respondentu skaits, 

lai varētu izdarīt attiecīgos secinājumus gan par aktuālajām tēmām, gan citu norādīto informāciju. 

Vispirms vēlējāmies noskaidrot, vai nepieciešamas kursu programmas bibliotekāriem-iesācējiem, kas nav B tipa programmas? 

Atbilstoši MK Noteikumiem Nr.363 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu pro-

fesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību” mēs drīkstam īstenot tikai A tipa programmas, kas nodrošina profesionālo pilnveidi, bet ne 

pārkvalifikāciju. Aptaujas rezultātā apstiprinājās mūsu prognozes, ka kursi bibliotekāriem-iesācējiem ir nepieciešami, jo 65% bibliotekā-

ru atbildēja ar  „Jā”, 13 % - „Nē”, bet 23 % - „Nezinu”. 

Nākamais jāutājums bija „Kādas tēmas vajadzētu iekļaut šādu kursu saturā?”. Izvēlei piedāvājām 17 dažādas tēmas un iespēju brīvi  



ierakstīt savus priekšlikumus. Tēmu tops izveidojās šāds: 

1. Skolas bibliotēkas dokumentācija – 240 

2. Skolas bibliotēkas krājums un tā uzskaite (arī norakstīšana) – 223 

3. Dāvinājumu pieņemšana, uzskaite un apstrāde - 210 

4. Skolēnu lasīšanas veicināšana un literāro interešu attīstīšana - 198 

5. Skolas bibliotēkas darba plānošanas principi, sasaiste ar skolas attīstības plānu un mācību procesu - 182 

6. Bibliotekāra pedagoģiskā darbība - 161 

7. Bibliotekāra pamatpienākumi - 139 

8. Digitālo kompetenču pilnveide bibliotekāra darbā - 137 

9. Bibliotēkas reglaments, bibliotekāra amata apraksts - 133 

10. Autortiesības bibliotēku darbā – 123 

11. Digitālie informācijas avoti un datubāzes (LNB digitālie resursi: tiešsaistes abonētās datubāzes, digitālā bibliotēka „Letonika” un tās 

piedāvātās kolekcijas) - 117 

12. Bibliotēkas darba rādītāju statistiskās informācijas sagatavošana un Latvijas digitālā Kultūras karte - 112 

13. Bibliotēkas vide un vizuālā informācija – 105 

14. Bibliotēku sistēma Latvijā un to darbību reglamentējošie dokumenti – 101 

15. Google un citu bezmaksas tiešsaistes rīku izmantošana bibliotekāra darbā – 96 

16. Bibliotekāra mediju kompetences attīstīšana - 93 

17. LNB informācijas pakalpojumi (uzziņas un konsultācijas, SBA, e-pakalpojumi u.c.) - 72 

18. Cits:  

BIS „Alise” – 2,  

E-grāmatu izmantošanas iespējas – 1, 

Grāmatu labošana – 1 

Kā redzam, visvairāk pieprasītās tēmas ir par bibliotēkas ikdienas darba organizācijas pamatjautājumiem, kas bibliotekāriem-iesācējiem 

ir ļoti aktuāli un pamatoti. Atzīstami, ka topa sešiniekā ir arī tādas tēmas kā „Skolēnu lasīšanas veicināšana un literāro interešu attīstīša-

na” un „Bibliotekāra pedagoģiskā darbība”. Tāpat arī pozitīvi vērtējams, ka bibliotekāriem aktuālas šķiet tēmas „Digitālo kompetenču 

pilnveide bibliotekāra darbā” un „Autortiesības bibliotēku darbā”.  

Piedāvājām bibliotekāriem arī iespēju uzrakstīt savus ieteikumus un komentārus izglītības iestāžu bibliotekāru kursu piedāvājuma 

un informācijas par kursiem saņemšanas pilnveidei. Esam ļoti gandarīti par bibliotekāru lielo atsaucību un daudzajiem komentāriem 

un ieteikumiem! Bija arī tādi komentāri, kur bibliotekārs uzrakstījis  savu lielo „sāpi”. Paldies arī par to, jo mums ir svarīgi ne tikai profe-

sionālie jautājumi, bet arī cilvēku noskaņojums, domas, pārdomas, idejas, sašutums utt. Komentārus un ieteikumus varēja sadalīt 7 lielās 

grupās: 1) par kursu saturu, darba formām un lektoriem, 2) par B tipa programmas kursiem, 3) par informācijas saņemšanu un nosūtīša-

nu, 4) par kursu piedāvājumu, tā publicēšanas un kursu organizēšanas laikiem, 5) par kursu samaksu, 6) par kursu organizēšanu reģionos, 

t.i., tuvāk dzīvesvietai, 7) komentāri par dažādām tēmām. 

Lūdzot norādīt savu dzimumu, ne uz kādiem brīnumiem necerējām, bet ar lielu prieku konstatējām, ka skolās tomēr ir arī bibliotekāri 

vīrieši un tie ir 2% jeb 5 respondenti! 

Lai noskaidrotu, cik daudz bibliotekāru ir bez pieredzes vai nelielu pieredzi, lūdzām norādīt arī respondentu pieredzi izglītības iestādes 

bibliotekāra darbā. Ieguvām šādu rezultātu: 

 

 

 

 

 

Secinājums ir tāds, ka skolu bibliotēkās pamatā strādā pieredzējuši (45%) un pietiekami pieredzējuši (20%) bibliotekāri, bet bez piere-

dzes vai nelielu pieredzi - 15%. Plānojot Mācību centra kursu piedāvājumu, mums šis faktors noteikti jāņem vērā. 

Apkopojot atbildes uz jautājumu „Mana bibliotekārā slodze/likme”, apstiprinājās fakts, ka skolu bibliotekāru slodzes ir nepietiekošas. 

Pavisam tika minēti 25 dažādi slodžu varianti (2.tabula), sākot no 0,1 (10 respondentiem jeb 3,33%) līdz 1,5 slodzēm (1 respondentam 

jeb 0,33%). Divi respondenti norādījuši 0 slodzes, no tā secinām, ka viņi bibliotekāro darbu savā skolā veic sabiedriskā kārtā. 34,67 % 

respondentu min, ka viņi strādā 1 slodzi, bet lielākajai daļai 65%, tomēr ir mazāka vai atsevišķos gadījumos niecīga slodze. Tālāk seko 

0,5 slodzes - 18,33% un 0,2 slodzes - 9%. 
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  Skaits % 

Nav pieredzes 17 6% 

1 – 2 gadu pieredze 29 9% 

3 - 5 gadu pieredze 63 21% 

5 – 10 gadu pieredze 60 20% 

10 un vairāk gadu pieredze 131 45% 

Slodze Skaits % 

1,5 1 0,33% 

1 104 34,67% 

0,9 2 0,67% 

0,82 1 0,33% 

0,8 7 2,33% 

0,75 5 1,67% 

0,7 8 2,67% 

0,65 1 0,33% 

0,6 5 1,67% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apkopojot atbildes uz jautājumu „Cik darbinieki strādā manā bibliotēkā”, ieguvām šādu rezultātu: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tātad, 77% izglītības iestāžu bibliotēkās strādā viens darbinieks neatkarīgi no tā, cik liela ir slodze, bet 19,65% - divi vai vairāk darbinie-

ki. Tas nenozīmē, ka tur ir divas vai vairākas likmes, jo ir pat tādi piemēri, kur 0,5 slodzi vai 0,4 slodzi vēl dala uz 2 darbiniekiem. 

Aptaujas noslēgumā aicinājām bibliotekārus norādīt sava e-pasta adresi, ja turpmāk vēlētos saņemt informāciju par LNB Mācību centra 

kursu piedāvājumu savā e-pastā. Priecājamies, ka 197 bibliotekāri mums ir uzticējuši savu e-pastu un vēlas saņemt informāciju par MC 

piedāvātajiem profesionālās pilnveides kursiem! 

Pateicoties visiem, kuri piedalījās aptaujā, esam ieguvuši priekšstatu par izglītības iestāžu bibliotekāru aktuālajām mācību vajadzībām un 

reālo situāciju bibliotēkās uz šo brīdi. Šī informācija mums ir ļoti vērtīga, plānojot turpmāko LNB Mācību centra darbu, kursu piedāvāju-

mu un sadarbību ar izglītības iestāžu bibliotēkām.  

Balstoties uz šīs aptaujas rezultātiem, jau tapusi jauna profesionālās pilnveides programma izglītības iestāžu bibliotekāriem 16 stundu 

apjomā „Skolas bibliotēkas darba organizācija”, kas paredzēta bibliotekāriem bez pieredzes vai nelielu darba pieredzi. Informācija par 

programmu ir nosūtīta uz Izglītības pārvaldēm, Reģionu galvenajām bibliotēkām un tiem bibliotekāriem, kuri vēlējās saņemt informāciju 

savos e-pastos. Informācija pieejama LNB tīmekļa vietnē un LSBB tīmekļa vietnē. 

LNB Mācību centrs ir atvērts sadarbībai, jaunām idejām un piedāvājumiem izglītības iestāžu bibliotekāru profesionālās pilnveides īsteno-

šanā. 

Latvijas Bibliotekāru izglītības apvienības biļetens, Nr. 4 (2014. gada 30. jūnijs) 

8 

Slodze Skaits % 

0,5 55 18,33% 

0,47 1 0,33% 

0,45 2 0,67% 

0,44 1 0,33% 

0,4 10 3,33% 

0,39 1 0,33% 

0,34 1 0,33% 

0,3 16 5,33% 

0,25 20 6,67% 

0,2 27 9,00% 

0,15 3 1,00% 

0,13 1 0,33% 

0,147 1 0,33% 

0,11 2 0,67% 

0,1 10 3,33% 

0 2 0,67% 

Nav norādīta 13 4,33% 

  Skaits % 

1 darbinieks 230 77% 

2 darbinieki 58 19 % 

3 darbinieki 1 0,3 

4 darbinieki 1 0,3 

Nav norādīts 10 3,4% 

http://www.lnb.lv/sites/default/files/media/lnb-macibu-centrs/skolas-bibliotekas-darba-organizacija.pdf
http://www.lsbb.lv/jauna-kursu-programma-skolu-bibiotekariem/#more-2384


Pasniedzēji: profesors Džons Lubāns (John Lubans) un Šerila Anspāga (Sheryl Anspaugh) (ASV) 

Semināra garums – 4 dienas 

Datumi: 2014. gada 25. – 28.augusts 

Norises vieta: Ratnieki  

Dalībnieku skaits: 16 – 20, mērķauditorija: bibliotēku vadītāji, nodaļu vadītāji 

Dalībniekiem vēlamas angļu valodas zināšanas, bet būs arī tulks. 

[Dažas nedēļas pirms semināra tiks izsūtīti materiāli (raksti), ar kuriem būs jāiepazīstas, lai par tiem semināra laikā varētu 

diskutēt.] 

Par sekmīgi apgūtu vasaras semināru dalībnieki saņems LU apliecību.  

Semināra maksa: EUR 170,00 

Pieteikumus lūdzu sūtīt: Ivetai Gudakovskai (iveta.gudakovska@lu.lv) vai Baibai Holmai (baiba.holma@lu.lv). 

Seminārā tiks apgūtas zināšanas un prasmes par vadīšanu, sekošanu un pārmaiņu ieviešanu, pielietojot gan dažādas formas (lekcijas, 

grupu diskusijas, komandu darbu, dalībnieku paneli), gan analizējot dažādus avotus (latviešu filmas, literatūru, pasakas). 

Semināra laikā dalībnieki tiks iesaistīti aktivitātēs, lai mācītos, kā mēs un citi vadām un kā mēs vēlamies vadīt un sekot, lai sasniegtu 

organizācijas darbības mērķus, kā arī vēlamās pārmaiņas.  

Seminārā tiks aplūkotas teorijas par vadīšanu, sekošanu, komandu veidošanu, pārmaiņām, konfliktiem un iekšējo un ārējo moti-

vāciju, analizējot situācijas un piemērus bibliotēku un citās darba jomās.  

Kopīgi mēģināsim atrast visefektīvāko organizācijas modeli, lai atļautu visa līmeņa darbiniekiem – ar atbilstošajām spējām un ieinteresē-

tību, ietekmēt lēmumu pieņemšanu, lai palīdzētu izdarīt labāko izvēli nākotnei. 

Semināra laikā tiks diskutēts, kādai ir jābūt organizācijas kultūrai, lai varētu notikt pozitīvas izmaiņas. Mēģināsim atrast atbildes uz jau-

tājumu, kā iespējams integrēt darbinieku, vadītāju un bibliotēkas lietotāju vēlmes. 

Semināra dalībnieki veidos savu izpratni par kopību, un to varēs saglabāt vēl ilgi pēc semināra. Mūsu pārliecība ir, ka biedriskums izvei-

dojas no tā, ko un kā mēs darām dažādās tipiskās un mazāk tipiskās situācijās, t.i., no iespējas iepazīt vienam otru gan formālā, gan ne-

formālā veidā šo dienu laikā. 

Semināra laikā aktivitātes notiks telpās un ārā, kā arī tiks piedāvātas iespējas gan pabūt vienatnē, gan kontaktēties ar citiem dalībniekiem, 

lai veidotu draudzīgas attiecības un profesionālus kontaktus. 

Dienu noslēgumā analizēsim, kas bijis pozitīvs un kas negatīvs, un apspriedīsim, kā mainīt trūkumus, lai uzlabotu semināra norisi, tā lai 

tas sniegtu maksimāli iespējamo labumu. 

Darba formas: 

Diskusijas, lekcijas, iekštelpu un ārtelpu aktivitātes, pašnovērtējumi, filmu, latviešu literatūras un pasaku analīze, projektu komandu 

paneļdiskusijas, prezentācijas. 

Tiks paredzēts arī laiks, lai socializētos, kā arī individuālām pārdomām. 
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Baiba Holma 

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas vadītāja 

Vasaras seminārs par pārmaiņu vadīšanu 

Nāc studēt LKA Latvijas Kultūras koledžā! 
Gita Komarova 

LKA Latvijas Kultūras koledža 

Studiju programmas „Bibliotēkzinātne un informācija” vadītāja 

Studiju programmas raksturojums 

Dati par akreditāciju 

Studiju programma ir akreditēta, derīguma termiņš ir līdz 29.05.2019.  

 

Studiju programmas īstenošanas vieta 

Programma tiek īstenota Rīgā, LKA Latvijas Kultūras koledžā. 

Studiju programmas nosaukums Bibliotēkzinātne un informācija 

Augstākā profesionālā izglītība 1. līmeņa augstākā profesionālā izglītība 

Studiju programmas kods 41321 

Studiju programmas īstenošanas ilgums 2,5 gadi (5 semestri) - nepilna laika studijas 

Programmas apjoms 80 kredītpunkti 

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi Vispārējā vidējā, profesionālā vidējā vai augstākā izglītība 

Iegūstamā kvalifikācija 

Kvalifikācijas līmenis 

Bibliotēku informācijas speciālists, 

4.līmeņa profesionālā kvalifikācija 



Darba vide 
Darbs tiek veikts individuāli vai darba grupās, izmantojot dažādas mācību metodes un informācijas tehnoloģijas. Programma sniedz stu-

dentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par bibliotekārajiem procesiem un mūsdienu informācijas vidi, kas ļauj attīstīt studentu personī-

bas kvalitātes atbilstoši studiju programmā paredzētajām kompetencēm un darba devēju prasībām. 

 

Studiju saturs 

Studiju saturu veido  

Bibliotēkzinātnes un informācijas teorētiskās nostādnes un attīstības virzieni 

Bibliotēku darba lietišķā pārzināšana 

Informācijas sistēmu un tehnoloģiju pārzināšana 

Bibliotēku un informācijas institūciju pārvaldība 

Informācijas pakalpojumu saturs 

Digitālās komunikācijas un sociālo tīklu iespēju apguve 

Darba tiesiskās attiecības 

Runas mākslas apguve 

Programmā studenti apgūst vispārizglītojošos studiju kursus: sociālo psiholoģiju, mākslu, kultūras teoriju un vēsturi, profesionālo sveš-

valodu, tiesību pamatus, ekonomiku, autortiesības un citus kursus.  

Profesionāli bibliotēkzinātnes un informācijas nozares studiju kursos studenti apgūst:  

Grāmatniecības un bibliotēku vēsturi vēsturi, Dokumentu pārvaldību, Digitālo komunikāciju, Informācijas sistēmas, Pētījumu metodolo-

ģiju, Profesionālo ētiku, Atmiņu institūciju sadarbību, Bibliogrāfiju, Projektu vadību un citus kursus. 

Studentiem ir iespēja apgūt lietotāju apkalpošanas mākslu, elektronisko informācijas meklēšanu, bibliogrāfisko aprakstu un citas zināša-

nas, kas nepieciešanas profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai. 

Liela uzmanība tiek pievērsta topošā speciālista sagatavošanai praktiskam darbam, tāpēc studiju procesā ir iekļautas profesionālās prak-

ses, kur studenti nostiprina iegūtās teorētiskās zināšanas un iegūst iemaņas tās pielietot praksē. 

Studiju procesa kvalitāti nodrošina studijām atbilstošs materiāli-tehniskais nodrošinājums un augsti kvalificēti docētāji – Latvijas profesi-

onāļi ar lielu darba pieredzi bibliotēku jomā, praktiķi-bibliotēku darbinieki, lektori – Iveta Gudakovska, Dr.paed, Ilze Pētersone, 

Mg.prof.inform.biblz., Aldona Volkova, Mg.sci.soc., Gita Komarova, Mg.sci.soc., Ineta Kaļķe, Mg.sci.soc., Zinta Geršmane, 

Mg.sci.soc., Kristīne Zaļuma, Mg.sci.soc., Inta Sallinene, Mg.sci.soc. un citi 

Uzņemšanas prasības/noteikumi 
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Nozares augstākās izglītības aktualitātes Latvijas Universitātē 
Baiba Holma 

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas vadītāja 

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa piedāvā studijas divās akadēmiskajās program-

mās: bakalaura programmā „Informācijas pārvaldība” un maģistra programmā „Bibliotēkzinātne un informācija”. 

Abas studiju programmas ir unikālas (vienīgās Latvijā) un  atzītas par ilgtspējīgām, ko apliecina arī fakts, ka 2013. gadā LR Izglītības un 

zinātnes ministrija akreditēja studiju virzienu „Informācijas un komunikācijas zinātnes”, kurā ietilpst arī šīs programmas, līdz 2019. 

gadam. 

Abās studiju programmās, atbilstoši MK noteikumiem Nr.36 „Iepriekšējā izglītībā un profesionālā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu 

atzīšanas noteikumi”, tiek ņemtas vērā iepriekš apgūtās zināšanas un prasmes. 

 

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA „INFORMĀCIJAS PĀRVALDĪBA”  

Pamatojoties uz 21.gadsimta informācijas speciālista galvenajām kompetencēm, visi bakalaura programmas kursi ir iedalīti piecās tema-

tiskajās grupās:  

1) informācijas resursu pārvaldība; 

2) informācijas pakalpojumu pārvaldība; 

3) informācijas institūciju pārvaldība; 

4) informācijas tehnoloģiju pārvaldība; 

5) vispārīgie un citu sociālo zinātņu kursi. 

 

Studiju programma nodrošina iespēju apgūt šādas zināšanas un prasmes:  

pārzināt dažādus informācijas avotus, to vēsturisko attīstību un mūsdienu situāciju, kā arī prasmes novērtēt informācijas avotu kva-

litāti; 

meklēt informāciju gan datubāzēs, gan tīmeklī, gan citos avotos, izvēloties optimālāko meklēšanas ceļu; 

izveidot datubāzes un strukturēt tajās datus par informācijas avotiem, lai tos varētu meklēt un izgūt; 

izveidot tīmekļa vietnes un strukturēt tajās informāciju; 

uzturēt un pārvaldīt bibliotēku (tai skaitā – digitālo bibliotēku), informācijas centru, arhīvu un citu institūciju informācijas avotu,  

http://www.kulturaskoledza.lv/studentiem/prakse/prakses-vietas/82-prakses-vietas-bibliotekzinatne-un-informacija
http://www.kulturaskoledza.lv/studentiem/prakse/prakses-vietas/82-prakses-vietas-bibliotekzinatne-un-informacija
http://www.kulturaskoledza.lv/studiju-iespejas/uznemsanas-noteikumi


dokumentu krājumus; 

analizēt cilvēku informācijas vajadzības un piedāvāt atbilstošākos šo vajadzību apmierināšanas ceļus (informācijas pakalpojumus); 

veikt pētījumus par informācijas pārvaldības rīku izstrādi, lietošanu, uzlabošanu, dažādu grupu informācijas lietotāju informāci-

jas meklēšanas uzvedību u.c. 

Programmas apguves laikā studentiem ir iespējas teorētiskās zināšanas nostiprināt praksē (programmā ir divas akadēmiskās prakses). 

Bakalaura studiju programmas absolventi var strādāt gan atmiņas institūcijās (bibliotēkas, arhīvos, muzejos), gan citās institūcijās, kurās 

meklē, atlasa, organizē un izplata informāciju gan apkalpojot klientus, gan arī veidojot un uzturot informācijas sistēmas. 

Bakalaura studiju programmai ir divas studiju formas: pilna laika klātiene un nepilna laika neklātiene.  

Pilna laika klātienes studijas tiek realizētas 6 semestros (trijos gados) un par valsts budžeta līdzekļiem tiek nodrošinātas 25 studiju vie-

tas. 25 studiju vietas ir pieejamas par  personiskajiem līdzekļiem (studiju maksa - 1707 EUR gadā).  

Nepilna laika neklātienē studijas ilgst 8 semestrus (četrus gadus). Studiju process tiek organizēts ar vairākām tikšanās reizēm semestrī 

pa sestdienām, piedāvājot tālmācības iespējas ar e-kursu starpniecību. Nepilna laika neklātienē ir 25 studiju vietas par personiskajiem 

līdzekļiem (1209 EUR gadā). 

Pieteikumi uzņemšanai bakalaura programmā tiek pieņemti elektroniski sākot ar 25. jūniju. Pieteikumu apstiprināšana un dokumentu 

iesniegšana no 2. jūlija līdz 8.jūlijam (skatīt detalizētāk SZF vietnē). Reģistrēšanās studijām atbilstoši reģistrēšanās kārtām -  sākot no 

14. jūlija līdz 18.jūlijam (skatīt detalizētāk SZF vietnē). 

Ja nepieciešama papildus informācija par studijām, lūdzu, kontaktējaties vai nu ar bakalaura programmas direktori docenti Baibu Holmu 

(e-pasts: baiba.holma@lu.lv; tālrunis: 26405619), vai SZF izpilddirektores vietnieci Gundegu Kreicbergu (e-pasts: gunde-

ga.kreicberga@lu.lv; tālrunis: 67140499). 

 

MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA „BIBLIOTĒKZINĀTNE UN INFORMĀCIJA” 

Maģistra programmas kursi nodrošina iespēju apgūt plašu un daudzveidīgu bibliotēkzinātnes, informācijas zinātnes un grāmatzināt-

nes disciplīnu spektru. Tas cita starpā nodrošina kompetenci organizēt, pārvaldīt un sistematizēt informāciju, izkopj spējas pielietot zinā-

šanas, veidojot augsti kvalificēta speciālista, eksperta vai vadītāja karjeru bibliotēkās un citās informācijas institūcijās. 

Studiju programmas kursus docē gan SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas mācībspēki, gan vadoši nozares speciālisti, tādējādi 

nodrošinot nepieciešamo kompetenču apgūšanu, kā arī nepārtrauktu saikni starp akadēmisko un profesionālo sabiedrību. Programmas 

īstenošanā ir iesaistīti augsta līmeņa profesionāļi no Latvijas (piemēram, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks) un ārze-

mēm (Djūka universitātes (ASV)) profesors Džons Lubāns /John Lubans).  

Vairākums programmas absolventu savu turpmāko profesionālo un pētniecisko karjeru saista ar LU maģistra programmā iegūto izglītību. 

Kā sociālo zinātņu maģistri bibliotēkzinātnē un informācijā viņi spēj operatīvi iekļauties dinamiskajos informācijas pārvaldīšanas proce-

sos gan nacionālas nozīmes, gan reģionāla mēroga Gaismas pilīs. Teorētisko kursu un praktisko pētniecības prasmju apguve rada stabilus 

priekšnoteikumus tālākām studijām komunikācijas zinātnes doktorantūrā LU un respektablās augstskolās citur Eiropā.  

Maģistra  studiju programma tiek īstenota pilna laika klātienes formā, studiju procesu organizējot 4 semestros (divos gados). Studiju 

programmā ir 10 studiju vietas par valsts līdzekļiem; 20 – par personiskajiem līdzekļiem (1707 EUR gadā maģistra līmeņa klātienes stu-

dijām). 

Pieteikšanās studiju programmai no 2. jūlija līdz 11. jūlijam (detalizētāk skatīt SZF vietnē). Iestājpārbaudījumi - 15. jūlijā plkst. 

10.00. 

Papildus informāciju gan par studiju programmu, gan pieteikšanos un iestājpārbaudījumiem var noskaidrot pie programmas direktora 

profesora Viestura Zandera (e-pasts: viesturs.zanders@lu.lv) vai SZF izpilddirektores vietnieces Gundegas Kreicbergas (e-pasts: gun-

dega.kreicberga@lu.lv; tālrunis: 67140499), vai studiju programmas metodiķes Ingas Poļakas (e-pasts: inga.polaka@lu.lv; tālrunis: 

67140022).  

Konsultācijas 27. jūnijā no plkst. 13.00 līdz 14.30 (400. telpā) un 3. jūlijā no plkst. 16.00 līdz 17.30 (400. telpā). 

 

Gaidām jaunos studentus! 
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Tiek izsludināta uzņemšana pedagogu profesionālās pilnveides B programmā „Izglītības iestādes 

bibliotekārs” 

Daina Pakalna 

Latvijas Universitātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas docente 

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļā ir izstrādāta un Izglītības un zinātnes ministrijā 

saskaņota pedagogu profesionālās pilnveides B programma „Izglītības iestādes bibliotekārs”.  

Jau 2013. gada 19. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumiem Nr. 363 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un 

profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību”, kurā izglītības iestādes bibliotekāriem tika izvir-

zītas prasības gan pēc pedagoģiskās izglītības, gan izglītības bibliotēkzinātnes nozarē vismaz B programmas līmenī.  

http://www.szf.lu.lv/toposajiem-studentiem/ka-iestaties/
http://www.szf.lu.lv/toposajiem-studentiem/ka-iestaties/
http://www.szf.lu.lv/toposajiem-studentiem/ka-iestaties/laiks-magistraturai/


Prasības stājās spēkā, bet iespējas apgūt šādu B programmu skolu bibliotekāriem nebija. Kultūras koledžas izstrādāto programmu (par to 

varēja lasīt IFortum biļetena iepriekšējā numurā) Izglītības un zinātnes ministrija nesaskaņoja, jo tā formāli neatbilda Ministru kabineta 

noteikumu prasībai, ka pedagogu profesionālās pilnveides programmas var realizēt tikai augstākās izglītības iestādes, kuras realizē prog-

rammas pedagoģijā. Tas pavēra ceļu šādu programmu izstrādāt un saskaņot Daugavpils universitātei, kaut arī viņiem nav programmas 

bibliotēku jomā. 

Informācijas un bibliotēku studiju nodaļā izstrādātā programmas mērķis ir sniegt aktuālas zināšanas par bibliotekārā darba procesiem 

izglītības iestāžu bibliotēkās – krājuma pārvaldību, informācijas organizēšanu, informācijas pakalpojumiem un normatīvo regulējumu. 

Programma orientēta uz mūsdienīgiem informācijas pakalpojumiem un informācijas tehnoloģiju izmantošanu izglītības iestāžu bibliotēku 

darba procesu nodrošināšanā. 

Programmā tiek piedāvāti septiņi kursi, katrs no tiem viena kredītpunkta apjomā. Programmā iegūtos kredītpunktus vēlāk ir iespējams 

pielīdzināt, ja tiek uzsāktas studijas bakalauru vai maģistru studiju programmās.  

Obligāto daļu veido trīs kursi – „Izglītības iestāžu bibliotēku darbības konceptuālais un normatīvais ietvars”, „Informācijas pakalpojumi 

izglītības iestāžu bibliotēkās” un „Krājums un tā pārvaldība”. No četriem obligātās izvēles daļas kursiem studenti izvēlas divus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma „Izglītības iestādes bibliotekārs” tiek realizēta tālmācības formā (50 stundas), paredzot katrā kursā arī 3 kontaktstundas (kopā 

30 stundas). Kopā programmas apguve paredzēta astoņās nedēļās. Tālmācības tehnoloģisko risinājumu nodrošinās Latvijas Universitātes 

informācijas sistēma LUIS un e-kursu vide Moodle ar tajā pieejamajiem mācību materiāliem, kontaktēšanās, darbu iesniegšanas, testu 

veidošanas un vērtēšanas iespējām. 

Visi studiju kursi ir strukturēti astoņās sadaļās (katras apgūšanai paredzēta viena nedēļa). Katrā sadaļā studentiem ir pieejama lekcijas 

prezentācija, pasniedzēja izstrādāts mācību materiāls un papildus studējami informācijas avoti tiem, kuri tematu vēlas apgūt padziļināti. 

Katras sadaļas beigās jāpilda zināšanu pārbaudes tests vai praktisks uzdevums. 

Nodarbības klātienē notiks Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes auditorijās un datorklasēs, kurās ir nodrošināta visa nepiecie-

šamā programmatūra, arī iespēja praktiski apgūt informācijas sistēmu SKOLU ALISE. 

Programmas realizācijā ir iesaistīti četri Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļā pa-

matdarbā (trīs no tiem ar Filoloģijas doktora grādu Bibliotēkzinātnē, viens ar maģistra grādu Bibliotēkzinātnē un informācijā) un divi 

blakusdarbā strādājoši docētāji (viens ar Filoloģijas doktora grādu Bibliotēkzinātnē, viens ar maģistra grādu Bibliotēkzinātnē un informā-

cijā). Kopumā 67 % no programmas pasniedzējiem ir ar doktora grādu Bibliotēkzinātnē, 33 % - ar maģistra grādu Bibliotēkzinātnē un 

informācijā. Visiem programmas docētājiem ir arī ievērojama praktiskā darba pieredze bibliotēkās. Visiem programmas pasniedzējiem ir 

pieredze e-kursu veidošanā un pārvaldīšanā, kā arī mācību materiālu izstrādāšanā, kas ir nozīmīgs faktors sekmīgai tālmācības nodrošinā-

šanai. 

Pieteikšanās: Interesenti ir aicināti pieteikties programmai līdz 2014. gada 1. septembrim, izdrukājot, aizpildot, ieskenējot klausītāja  

pieteikumu un nosūtot to uz e-pastu: daina.pakalna@lu.lv 

Maksa par programmas apguvi: EUR 200 (ieskaitot PVN). Pēc pirmās iemaksas veikšanas būs iespējams saņemt izziņu, ka ir uzsāktas 

studijas pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides B programmā “Izglītības iestādes bibliotekārs”. 

Kontaktpersona: Daina Pakalna, docente, tālrunis: 26790847; e-pasts: daina.pakalna@lu.lv ; Adrese: LU Sociālo zinātņu fakultāte, 418. 

telpa, Lomonosova ielā 1A, Rīgā. 
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Nr. Kurss Apjoms 

Kods Nosaukums Kredītpunkti Stundas 

Obligātās daļas kursi 

1. KomZT000 Izglītības iestāžu bibliotēku darbības konceptu-
ālais un normatīvais ietvars 

1 16 

2. KomZT009 Informācijas pakalpojumi izglītības iestāžu 
bibliotēkās 

1 16 

3. KomZT010 Krājums un tā pārvaldība 1 16 

Obligātās izvēles daļas kursi 

4. KomZT012 Informācijas un zināšanu organizēšana 1 16 

5. KomZT013 Informācijas sistēma SKOLU ALISE 1 16 

6. KomZT011 Informācijas avoti, meklēšana un izguve 1 16 

7. DatZT015 Interaktīvās satura pārvaldības sistēmas 1 16 

  
Apjoms kopā (jāizvēlas no kursu piedāvājuma) 5 80 

http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/zinas/klausitaja_reg.pdf
http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/zinas/klausitaja_reg.pdf
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Saulainu un skaistu vasaru un atvaļinājumu 

laiku! 
 
 

Latvijas Bibliotekāru izglītības apvienība 


	240 stundu profesionālās pilnveides programmas „Informācijas un bibliotēku zinību pamati” aprobācija veiksmīgi pabeigta
	Izglītības iestāžu bibliotekāru mācību vajadzību izpētes anketas rezultāti
	Vasaras seminārs par pārmaiņu vadīšanu
	Nāc studēt LKA Latvijas Kultūras koledžā!
	Nozares augstākās izglītības aktualitātes Latvijas Universitātē
	Tiek izsludināta uzņemšana pedagogu profesionālās pilnveides B programmā „Izglītības iestādes bibliotekārs”

