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IAM 4. MĒRĶIS

Nodrošināt iekļaujošu

un kvalitatīvu izglītību un veicināt

mūžizglītības iespējas



KAS IR MŪŽIZGLĪTĪBA?

• Mācīšanos mūža garumā sauc par mūžizglītību. Mūžizglītība ir visaptverošs 

jēdziens, kas sevī ietilpina gan mācīšanos, gan mācīšanu, gan formālo, gan 

neformālo izglītību, gan ikdienas saskarsmē ar citiem cilvēkiem apgūto iemaņu, 

prasmju un zināšanu krāšanu jeb ikdienējo (informālo) mācīšanos.

• Mūžizglītība ir izglītības process cilvēka dzīves garumā, kas balstās uz 

mainīgām vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes, pieredzi, lai paaugstinātu vai 

mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm un 

vajadzībām. Mūžizglītība apvieno neformālo mācīšanos ar formālo izglītību, 

attīsta iedzimtas spējas līdztekus jaunām kompetencēm.



BIBLIOTĒKAS LOMA MŪŽIZGLĪTĪBAS PROCESĀ

• Nodrošināt mūžizglītības pasākumu pieejamību un drošu vidi mācībām 

iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu vecuma, dzimuma, iepriekšējās izglītības, 

dzīves vietas, ienākumu līmeņa, etniskās piederības, funkcionāliem 

traucējumiem.

• Nodrošināt piekļuvi un iespēju izmantot bibliotēkas informācijas resursus ne 

tikai ar mērķi papildināt esošās zināšanas, bet arī iegūt informāciju jaunu 

zināšanu radīšanai. 

• Bibliotēkām nepieciešams sadarboties ar citām institūcijām, tā veicinot 

iedzīvotāju izglītošanu. 



NODROŠINĀT MŪŽIZGLĪTĪBAS PASĀKUMU PIEEJAMĪBU UN 
DROŠU VIDI MĀCĪBĀM IEDZĪVOTĀJIEM NEATKARĪGI 

• NO VECUMA  

Pieaugušo neformālās izglītības licencētās programmas: 

Datoru un interneta prasmju apguve senioriem;

Angļu valodas pamatkurss senioriem;

Informācijpratības ievadkurss par informācijas meklēšanu;

Angļu valodas kurss lietotājiem ar priekšzināšanām;

Angļu valodas kurss iesācējiem;

Ievads bibliotekārajā darbā.  





• NO DZIMUMA 

Seminārs bibliotekāriem un pedagogiem «Indivīda loma mūsdienu pasaulē: stereotipi un perspektīvas»;

Karjeras nedēļas ietvaros tikšanās ar Zemessardzi;

Veselības nedēļas ietvaros tikšanās ar fizioterapeiti Zentu Piscovu;

VID informatīvais seminārs;

Izstādes «Senā dokumenta stāsts» atklāšana;

Izstādes «Mana Satversme» prezentācija, tikšanās ar Satversmes tiesas tiesnesi Artūru Kuču un Satversmes 

tiesas priekšsēdētājas palīdzi Ketiju Strazdu.   

NODROŠINĀT MŪŽIZGLĪTĪBAS PASĀKUMU PIEEJAMĪBU 
UN DROŠU VIDI MĀCĪBĀM IEDZĪVOTĀJIEM NEATKARĪGI 





• NO FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM 

NODROŠINĀT MŪŽIZGLĪTĪBAS PASĀKUMU PIEEJAMĪBU 
UN DROŠU VIDI MĀCĪBĀM IEDZĪVOTĀJIEM NEATKARĪGI 



NODROŠINĀT PIEKĻUVI UN IESPĒJU IZMANTOT 
BIBLIOTĒKAS INFORMĀCIJAS RESURSUS



BIBLIOTĒKAS SADARBĪBA IEDZĪVOTĀJU IZGLĪTOŠANĀ 



BIBLIOTĒKAS SADARBĪBA IEDZĪVOTĀJU IZGLĪTOŠANĀ 



PALDIES PAR UZMANĪBU! 
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