
Bibliotēku zinības (960h) 

 
Profesionālās tālākizglītības programmas mērķis  
 

Izglītības procesa rezultātā sagatavot konkurētspējīgus bibliotekārus 

profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai akadēmiskajās, speciālajās, 

publiskajās, izglītības iestāžu bibliotēkās un informācijas centros. 

 

Programma tiek īstenota 1,5 gadu laikā. 

Kontaktstundas (klātienes daļa) tiek organizētas 7 klātienes mācību nedēļās. 

Klātienes mācību nedēļas notiks 2018. gada jūnijā, augustā, novembrī, 2019. gada 

februārī, maijā, septembrī, novembrī, 2020. gada februārī. 

Kvalifikācijas prakse notiek vismaz divu veidu bibliotēkās: publiskajā bibliotēkā un 

izglītības iestādes bibliotēkā vai speciālajā bibliotēkā. 

Patstāvīgais darbs (attālinātās mācības) tiek organizēts, izmantojot Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas e-mācību vidi https://macies.lnb.lv  

Izmantojot e-mācību vidi, tiek nodrošināta saziņa ar izglītojamajiem, patstāvīgo darbu 

izpildes kontrole, pašpārbaudes darbu izpilde, vērtēšana un atgriezeniskās informācijas 

iegūšana. 

 

Profesionālās izglītības programmas veids Profesionālās tālākizglītības programma  

   

Iegūstamā kvalifikācija BIBLIOTEKĀRS   

   

Profesionālās kvalifikācijas līmenis 

 
Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis  

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā 

izglītība 

 

   

Profesionālās izglītības programmas 

īstenošanas ilgums 

 

960 stundas  

Profesionālās izglītības ieguves forma  Neklātiene  

   

Izglītības dokuments, kas apliecina  

profesionālās izglītības programmas apguvi 
 

Profesionālās kvalifikācijas apliecība 

 

 

 

 

 

 

 

https://macies.lnb.lv/


 

 

Mācību plāns 

 

Profesionālie  

mācību priekšmeti 

Klātiene Neklātiene Kopā Pārbaudījuma 

veids Teorija  

 

Praktiskās 

mācības  

Teorija  Praktiskās 

mācības 

Bibliotēkas krājuma pārvaldība 20 16 30 14 80 Eksāmens 

Bibliotēkas pakalpojumi 23 13 32 12 80 Eksāmens 

Bibliotēkas vadības pamati 27 13 30 10 80 Eksāmens 

Informācijas tehnoloģijas 

bibliotēkā 

15 25 24 16 80 Ieskaite 

Bibliotēku darbības tiesiskuma 

pamats un principi 

22 8 30 10 70 Ieskaite 

Digitālie informācijas resursi, 

datubāzes un e-grāmatas 

10 14 30 16 70 Ieskaite 

Bibliotēka un sabiedrība 14 6 32 10 62 Ieskaite 

Bibliotēkas izglītojošā darbība 18 8 30 6 62 Ieskaite 

Profesionālā saziņa un 

saskarsme 

12 10 32 8 62 Ieskaite 

Literatūras pamati un 

profesionālās publikācijas 

7 3 22 8 40 Ieskaite 

Darba un vides drošība un pirmā 

palīdzība 

12 4 6 4 26 Ieskaite 

Kvalifikācijas prakse - 240 - - 240 Ieskaite 

Valsts noslēguma 

pārbaudījums 

2 6 - - 8 Kvalifikācijas 

eksāmens 

Kopā 182 366 298 114 960  

 
Mācību nosacījumi 

 

Mācības notiek atbilstoši LNB noteiktajai programmas īstenošanas kārtībai un VIAA 

noteiktajām ESF projekta “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. prasībām. 

Pretendentam jāapzinās, ka klātienes sesiju apmeklējums ir obligāts, mācības ir 

jāpabeidz, sekmīgi nokārtojot gala valsts kvalifikācijas eksāmenu.  

Mācību laikā jāpilda visi programmas apguves nosacījumi – jāmācās klātienē un 

attālināti, jāveic visi uzdotie uzdevumi, sekmīgi jānokārto visi eksāmeni un ieskaites, 

jāiziet kvalifikācijas prakse. Tikai, izpildot šos nosacījumus, izglītojamais tiek pielaists 

pie valsts kvalifikācijas eksāmena kārtošanas. 

Izglītojamajam mācību laikā jābūt disciplinētam, motivētam mācīties, 

uzņēmīgam un neatlaidīgam.  

 

 

 


