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Latvijas 
Nacionālais 
attīstības plāns 
2021.–2027. 
gadam

Nepieciešams stiprināt profesionālās izglītības prestižu, 
profesionālās izglītības iestādes kā izcilības un inovācijas centrus, 
elastīgu mācību piedāvājumu, t.sk. modulārās pieejas īstenošanu, 
sadarbību ar darba devējiem (darba vidē balstītas mācības), kā arī 

pieaugušo izglītības pieejamību, jo īpaši attiecībā uz mazkvalificēto 
darbaspēku.

Profesionālās izglītības iestāžu kā nozaru izcilības un inovācijas 
centru stiprināšana, īpaši viedās specializācijas jomās, veidojot 

elastīgu mācību un nozaru attīstībai pielāgotu pieaugušo 
izglītības piedāvājumu, veicinot starpinstitūciju un starptautisko 

sadarbību un jauno tehnoloģiju ieviešanu.

Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu prestiža celšana un pieejamības 
palielināšana, modernizējot mācību vidi un uzlabojot tās kvalitāti, nodrošinot 

uzņēmējspēju apguvi, izglītības procesa individualizāciju un darba vidē 
balstītas mācības, paplašinot sociālā atbalsta programmas, talantu attīstības 

iniciatīvas, kā arī īstenojot karjeras izglītības atbalsta un stratēģiskās 
komunikācijas pasākumus sadarbībā ar nozarēm.
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Saikne ar 
darba tirgu

Koordinē Latvijas Darba devēju konfederācija

mērķis ir veicināt profesionālās izglītības 
atbilstību darba tirgus prasībām, kā arī tās 
efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu

 12 NEP

Drukas un mediju tehnoloģiju Nozares 
ekspertu padome

Nozares profesiju kartes
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Nozares ekspertu padomes

https://lddk.lv/atbalsts-biznesam/nozaru-ekspertu-padomes/druka-un-mediju-tehnologijas/


Profesionālās 
izglītības 
likums
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Vienota sistēma



Profesionālās 
izglītības 
likums
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Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra (LKI)



Nozares 
kvalifikāciju 
struktūra

nozares kvalifikāciju struktūra – nozares 
profesiju vispārīgs raksturojums, kā arī 

nozares profesijās ietilpstošo specializāciju 
un saistīto profesiju pārskats, kurā norādīti 

profesiju un specializāciju profesionālās 
kvalifikācijas līmeņi

NKS mērķis ir izveidot nozarē caurskatāmu, 
neatkarīgu, tomēr savstarpēji saistītu 

profesionālo kvalifikāciju struktūru. Būtiski 
ir attīstīt un atpazīt nozarē strādājošo 
zināšanas, prasmes un kompetences
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KM izveidota darba grupa  

Rezultāts – kvalifikāciju struktūras karte un 
līmeņu apraksti atbilstoši metodikai 
https://viaa.gov.lv/library/files/original/11_VISC_MET_MATERIALS_NKS_i

zstradei.pdf

Noslēgums – jūnijā, augustā iesniegts VISC 
(sniedz KM) 

Jau februārī iekļāvāmies profesiju kartē ar 
neaktualizētiem profesiju aprakstiem
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Bibliotēku 
nozares 
kvalifikāciju 
struktūra

https://viaa.gov.lv/library/files/original/11_VISC_MET_MATERIALS_NKS_izstradei.pdf


Bibliotēku 
nozares 
kvalifikāciju 
struktūra

 IZSTRĀDE

 IEKĻAUŠANA KART’;E

 Paņemt no onfor’tia

9



10
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/nozkval/NKSK_maksla.pdf

https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/nozkval/NKSK_maksla.pdf
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Sektoru 
profesiju 

kartes

Nozaru 
kvalifikāciju 
struktūras

Profesiju 
standarti

Izglītības 
programmas un 

eksāmenu 
programmas

Mākslas nozares 
struktūras dizaina un 

radošo industriju sektors

Bibliotēku nozare



Profesiju 
standarti

Bibliotekārs (4.LKI)

Bibliotēku informācijas speciālists (5.LKI)
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Profesijas 
«Bibliotekārs» 
standarts 
(4.LKI)

Standarti saturiski un formāli novecojuši

LNB iniciēta un vadīta darba grupa

 Iesniegts Valsts izglītības satura centram 
2.02.2021.

Apstiprināts 15.oktobrī PINTSA otrajā 
sēdē

https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/do
kumenti/standarti/2017/PS-176.pdf
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https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-176.pdf


Profesijas 
«Bibliotekārs» 
standarts

Bibliotekāra pienākumi un uzdevumi:

3.1. Bibliotēku informācijas sistēmas izmantošana darba

procesu nodrošināšanā

3.2. Bibliotekāro un informācijas pakalpojumu nodrošināšana

3.3. Krājumā esošo izdevumu un citu dokumentu organizēšana,

pārvaldīšana un izmantošana

3.4. Elektronisko resursu veidošana un izmantošana

3.5. Pašvadīta bibliotekāro un informācijas darba procesu

organizēšana

3.6. Vispārējās prasmes un zināšanas
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Modulāra 
profesionālās 
izglītības 
programma

 Pamatotības princips – programmas tiek veidotas atbilstoši darba tirgus prasībām 
un nozares attīstībai;

 Sistemātiskuma princips – atbilstība didaktiskajām atziņām par izglītības 
programmas veidošanu;

 Pakāpenības un pēctecības princips – programmas veidošanā ievēro loģiku, 
nodrošinot moduļu pēctecību, saikni un vienmērīgu noslodzi izglītojamajiem;

 Mērķtiecīguma princips – programmas saturs veidots, lai sasniegtu programmas 
mērķi (tiek plānoti sasniedzamie rezultāti);

 Elastīguma princips – programmas saturs atbilst nozares kvalifikāciju struktūrai, 
paredzot atbilstošu profesionālo kvalifikāciju kompetenču apguvi;

 Aktualitātes princips – programma atbilst mainīgajām darba tirgus prasībām, 
jauno tehnoloģiju apguvei u.c. aktualitātēm;

 Atklātības princips – izglītotāju, darba devēju, darba ņēmēju iesaiste izglītības 
programmas izveides procesā;

 Teorijas un prakses vienotības princips – izglītojamie mācību procesā gan 
iepazīstas ar zinātniskajiem jeb teorētiskajiem pamatiem, gan apgūst atbilstošas 
prasmes un profesionālās kompetences.



Modulāra 
profesionālās 
izglītības 
programma 
«Bibliotēku 
zinības»

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

Satura salāgošana ar profesijas standartu

12+2+1+2

Darbs ar pasniedzējiem

Licencēšana 2021.g.pavasarī

Grupa mācības uzsāk 23.maijā*

*plānots



Profesionālās 
kvalifikācijas 
eksāmens

 Programmas «Bibliotēku zinības» noslēgumā

 Ārpus formālās izglītības iegūto kompetenču novērtēšana 
un atzīšanai

 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”)

 Iesniegti visi nodevumi, pēdējā saskaņošana VISC



Paldies!
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