
Bibliotēku, informācijas un arhīvu zinības  
iegūstamā kvalifikācija - Bibliotekārs 
 
Modulāra profesionālās tālākizglītības programma. 
Akreditācijas lapas nr. AP_2435. Akreditēta līdz  03.11.2028. 
 

Norises laiks un vieta 16 mēneši, sākot ar 2023.g. septembri 
Sākums plkst. 9.30 
Latvijas Nacionālā bibliotēka 
Rīga, Mūkusalas ielā 3 

Mērķauditorija Visi interesenti 

Prasības attiecībā uz 
iepriekš iegūto izglītību 

Vismaz vidējā izglītība 

Programmas anotācija 
Izglītības procesa rezultātā sagatavot izglītojamo bibliotekāra 
profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai publiskajās, 
akadēmiskajās, speciālajās, publiskajās, izglītības iestāžu 
bibliotēkās un informācijas centros (atbilstoši profesijas 
“Bibliotekārs” standartam). 
 
Programmā ir 20 pamata moduļi, kuros iekļauti mācību temati: 
− Bibliotēkas darbības tiesiskuma nodrošināšana un darbības 

plānošana; 
− Bibliotēkas darba rādītāju sagatavošana un izmantošana; 
− Datu un zināšanu organizēšana bibliotēkā; 
− Krājuma kārtošana bibliotēkas vidē; 
− Bibliotēkas krājuma plānošana, komplektēšana, uzskaite un 

saglabāšana; 
− Bibliotēku informācijas sistēmu pārvaldīšana; 
− Elektronisko informācijas resursu pārvaldīšana; 
− Bibliotēkas lietotāju apkalpošana un izglītošana; 
− Bibliotēkas pakalpojumu plānošana; 
− Pasākumu un norišu organizēšana bibliotēkā; 
− Uzziņu sagatavošana;  
− Sadarbības un projektu īstenošana;  
− Lokālās kultūrvides informācijas resursu pārvaldīšana; 
− Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas; 
− Sabiedrības un cilvēka drošība. 

Programmas ietvaros papildus izglītojamie izvēlas arī vienu C daļas 
moduli no izglītības iestādes piedāvāto moduļu klāsta. 

Programmas laikā jāveic arī bibliotekāra prakse. 

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


Stundu skaits 960 akadēmiskās stundas (1 stunda – 40 minūtes) 

Mācību rezultāts 
Sekmīgi apgūstot programmu un nokārtojot profesionālās kvalifikācijas 
eksāmenu, tiks iegūta profesionālā kvalifikācija “Bibliotekārs”, atbilstoši 
Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras ceturtajam profesionālās 
kvalifikācijas līmenim. 

Profesionālās izglītības 
ieguves forma 

Neklātiene 

Mācību procesa 
organizācija un metodes 

30% programmas tiek apgūti klātienes sesijās, to apmeklējums ir 
obligāts. 70% veido neklātienes mācības (patstāvīgo darbu izpilde), kā 
arī profesionālās kvalifikācijas prakse 240 akadēmisko stundu apjomā. 
Noslēgumā profesionālās kvalifikācijas eksāmens.  

Programma tiek īstenota pēc modulārā principa. 

Lektors Nozares speciālisti no LNB un citām bibliotēkām Latvijā 

Plānotā mācību maksa 900,00 EUR*  

Izglītības dokuments, kas 
apliecina profesionālās 
izglītības programmas 
apguvi 

Profesionālās kvalifikācijas apliecība 

Kontaktinformācija LNB Kompetenču attīstības centrs  
Rīga, Mūkusalas ielā 3 
e-pasts: kompetencu.centrs@lnb.lv  
tālr. 67806129 

Pieteikšanās Līdz 2023. gada 21. jūlijam.  

Elektroniskā pieteikšanās veidlapa vietnē macies.lnb.lv 

Anotācijas aktualizēšanas datums: 10.11.2022. 

*mācību maksā 2023. gadā iespējamas izmaiņas 

mailto:kompetencu.centrs@lnb.lv

