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Saules laiva 2019

IZM ceļojošā balva, kuru ik gadu pasniedz mācību iestādei vai organizācijai, kas 
īstenojusi nemainīgi kvalitatīvu un ilgtspējīgu pieaugušo izglītības piedāvājumu.
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Mēs paši
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Agnese Pašāne – KAC vadītāja

Viktorija Aleksejeva – izglītības

projektu vadītāja

Dženija Dzirkale-Maļavkina – mācību 

koordinētāja

Silvija Dzalbe – mācību koordinētāja



Pasniedzēju profesionālā pilnveide
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Eiropas Sociālā fonda projekts 8.4.1.0./16/I/001 "Nodarbināto 
personu profesionālās kompetences pilnveide"

Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu 
profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka 
kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, 
veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes 
pieaugumu.

2018-2020 (2. un 4.kārta)

"Bibliotēku zinības" (960h)
"Informācijas un bibliotēku zinību pamati"  (160h)
"Drukāto un digitālo resursu pārvaldība bibliotēkā" (40h)

12 grupas
549 pieteikumi
180 dalībnieki

Pandēmijas ietekme
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Eiropas Sociālā fonda projekts 8.4.1.0./16/I/001 "Nodarbināto 
personu profesionālās kompetences pilnveide"

170 
70 
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Bibliotēku zinības

• Pāreja uz modulāro profesionālās izglītības programmu

• Programmas izstrāde 2020.gadā (ESF darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķis “Nodrošināt profesionālās 
izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai”)

• 2021./2022.gads

• 2021.gadā profesionālās kvalifikācijas “Bibliotekārs” eksāmena saturu un 
modulārās profesionālās izglītības programmas “Bibliotēku zinības” moduļu 
pārbaudījumu satura izstrāde (ESF darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķis “Nodrošināt profesionālās 
izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai”)
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Ārpus formālās izglītības 
sistēmas apgūtās 
profesionālās 
kompetences 
novērtēšana 2020
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Ārpus formālās izglītības 
sistēmas apgūtās 
profesionālās kompetences 
novērtēšana 2021
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Plānotas sešas grupas
Marts, jūnijs, novembris
Atkarībā no ierobežojumiem
Grupas nokomplektētas
Konsultācijas

Pieteikšanās atvērta 



Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības
projekts “Medicīnas informācijas pratība”

• Stiprinām sadarbību ar akadēmisko sektoru

• Projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvu, starptautisku profesionālās pilnveides izglītības 
programmu bibliotekāriem, balstoties uz andragoģijas principiem, izstrādāt metodiskos 
materiālus (e-grāmata), kura ir domāta pasniedzējiem, un mācību materiālus.

• Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2019 līdz 01.03.2022

• Projekta dalībnieki:

1. Rīgas Stradiņa universitāte – koordinators, vadošais partneris

2. Latvijas Nacionālā bibliotēka - partnerorganizācija

3. Lietuvas Veselības zinātnes universitāte – partnerorganizācija

4. Tartu Universitātes slimnīca - partnerorganizācija

5. Tallinas Universitāte - partnerorganizācija

• Plānotie projekta rezultāti:

1) Inovatīva, starptautiska, profesionāla pilnveides programma;

2) Pasniedzējiem adresētie metodiskie materiāli un mācību materiāli.

• Jūnijā noslēdzās mācības «Andragoģijas pamati» (24h), tikko notika papildus mācības 
par dažādiem tematiem 10



Strādājam darba grupās

• Profesijas «Bibliotekārs» standarta izstrāde

• Nozares kvalifikāciju struktūras  izstrāde
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Kompetenču un mācību vajadzību pētīšana

• Pasaules aktualitāšu pētniecība 

• Mācību dalībnieku kursu novērtējuma anketu 2016-2020 apkopošana 

• Intervijas prakšu vizitāciju laikā

• Aptauja akadēmiskajām bibliotēkām

• Vairāki raksti bibliotēku portālā
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Atjauninājām e-vidi un savu ārējo komunikāciju
www.macies.lnb.lv
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http://www.macies.lnb.lv/


Neformālās izglītības programmas

2020

• Pandēmija – sadalīts, pārcelts, atcelts

• Mazākais kursu skaits pēdējo gadu laikā

2021

• 22.decembrī izsludināts janvāra-marta grafiks un pieteikšanās 
formālajām programmām

• Augustā-septembrī «Drukāto un digitālo resursu pārvaldība bibliotēkā» 
(40h)

• Piedāvāsim mācības kā klātienē, tā attālināti jauns pakalpojums! 

• Klātienes kursi tiks pārplānoti, ja turpināsies ierobežojumi
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Formālās programmas 2021/2022
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Jaunums 2021: domnīca par bibliotēku 
izglītojošo darbību
• Bibliotēku izglītojošā darbība attīstās arvien straujāk. Ir daudz neskaidrību 

par bibliotēkas lomu un misiju citu institūciju, kas arī nodarbojas ar 
izglītojošo darbību, kontekstā. Tāpat ir daudz ļoti labas prakses piemēru.

• Lai aktualizētu ar šo saistītos jautājumus un meklētu radošus risinājumus, 
rīkojam Domnīcu 2021.gada garumā.

• Plānots Domnīcā atvērt trīs sadaļas, veltot noteiktai izglītības mērķgrupai:

• 1.bibliotekāru profesionālā pilnveide saistīta ar kompetencēm (19.marts, 
20.augusts).

• 2.pieaugušo izglītošana saistīta ar dzīves pratībām (23.aprīlis, 
24.septembris).

• 3.skolēnu izglītošana saistīta ar kompetenču pieeju izglītībā (19.februāris, 
21.maijs).

• 22.janvārī un 29.oktobrī būs visu trīs Domnīcu atklāšanas un noslēguma
kopīgas tikšanās.

16



LNB kā izglītības iestādes akreditācija Absolventu salidojums septembrī
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Paldies!
Uz tikšanos mācībās!
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