
Izglītības un profesionālās pilnveides 

prasības skolu bibliotekāriem



2018.gada 14.septembrī stājās spēkā

Ministru  kabineta noteikumi Nr. 569 „Noteikumi par

pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo

kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences

pilnveides kārtību”.



“Izglītības iestādes bibliotekāram prasības izglītībai un 
kvalifikācijai definētas Bibliotēku likuma 25.panta 
trešās daļas otrajā punktā, kas paredz, ka par 
izglītības iestādes bibliotekāru var strādāt persona 
ar bibliotekāra izglītību vai ar augstāko un 
pedagoģisko izglītību un profesionālās 
kompetences pilnveides kursiem bibliotēku darba 
jomā, vai arī izglītības iestādes vadītājs var noteikt 
skolotājam kā papildu pienākumu bibliotēkas 
vadīšanu,…”



Bibliotēku likums

25.pants. Bibliotēkas darbinieki

3) vietējas nozīmes bibliotēkas vadītājam (direktoram) —

augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā 

speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai tālākizglītības 

kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā.



MK noteikumi Nr.371 “Noteikumi par bibliotēkas darbam 

nepieciešamo darbinieku skaitu un amatu ieņemšanai 
nepieciešamo izglītību”

9. Vietējas nozīmes bibliotēkā darbinieku amati, kuru 
ieņemšanai nepieciešama noteikta izglītība vai tālākizglītības 
kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā, ir šādi:

9.1. bibliotēkas vadītāja (direktora) vietnieks – augstākā 
akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība 
bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā 
profesionālā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas 
sertifikāts bibliotēku darba jomā;

9.2. pamatdarbības struktūrvienības vadītājs – augstākā 
akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība 
bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā 
profesionālā, vidējā speciālā, vidējā izglītība un tālākizglītības 
kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā



MK noteikumu Nr.371 “Noteikumi par bibliotēkas darbam

nepieciešamo darbinieku skaitu un amatu ieņemšanai

nepieciešamo izglītību” grozījumu projekts



PROJEKTS

Vietējas nozīmes bibliotēkā ar 2 un vairāk darbiniekiem 

Bibliotēkas vadītājs – Koledžas izglītība (1.līmeņ augstākā) 
bibliotēku un informācijas zinībās vai bakalaurs citā nozarē un 
profesionālās pilnveides izglītība vismaz 160 h apjomā.

Vietējas nozīmes bibliotēkā ar 1 darbinieku

Bibliotekārs – 3.līmeņa (960h) izglītība bibliotēku un informācijas 
zinībās vai koledžas izglītība (1.līmeņa augstākā) citā 
nozarē un profesionālās pilnveides izglītība vismaz 160 h 
apjomā.



Darbinieku profesionālā pilnveide

PROJEKTS

• Apjoms = 3 gadu laikā 64h ? 36? (t.sk. profesionālās un 

vispārējās kompetences); no tām 32h = profesionālo 

kompetenču pilnveide un bibliotēku nozares novitātes.

• Profesionālā pilnveide = kursi, dalība konferencēs, pieredzes 

braucieni.

• Profesionālās kompetences pilnveidi apliecina ar programmu 

apguvi apliecinošu dokumentu.



MK noteikumi Nr.1002 “Kārtība, kādā izglītības iestāde 

(izņemot augstskolas un koledžas) nodrošina bibliotekāros un 
informācijas pakalpojumus”

2. Izglītības iestāde atbilstoši īstenotajai izglītības 
programmai nodrošina bibliotekāros un 
informācijas pakalpojumus. Bibliotekāro un 
informācijas pakalpojumu sniegšanai izglītības 
iestādes dibinātājs nodrošina izglītības 
iestādes bibliotēkas darbību tai atbilstošās 
telpās, kurās ir attiecīgas mēbeles, 
apgaismojums un tehniskais aprīkojums, kā arī 
kvalificēts izglītības iestādes bibliotekārs ar 
izglītības iestādes lielumam atbilstošu slodzi.



MK noteikumi Nr.1002 “Kārtība, kādā izglītības iestāde (izņemot 

augstskolas un koledžas) nodrošina bibliotekāros un informācijas 

pakalpojumus

7. Ja izglītības iestāde nenodrošina bibliotekāros un 
informācijas pakalpojumus izglītības iestādes 
bibliotēkā, izglītības iestādes dibinātājam vai izglītības 
iestādes vadītājam ir pienākums noslēgt vienošanos ar 
attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošo bibliotēku 
par bibliotekāro un informācijas pakalpojumu sniegšanu 
ar nosacījumu, ka, slēdzot šādu vienošanos, tiek 
nodrošināti izglītības iestādes īstenotajai izglītības 
programmai atbilstoši bibliotekārie un informācijas 
pakalpojumi.



Skolas bibliotekārs?

Bibliotekārs skolā?

Idejas! Priekšlikumi!


