
 
 

 
 

 

Par studiju iespējām 

LKA Latvijas Kultūras koledžā  

 
Piedāvājums bibliotēku speciālistiem Latvijas Izglītības un Kultūras darbinieku 

tehnikuma vai Kultūras skolas absolventiem ar darba stāžu bibliotēkā ne mazāku kā 10 gadi 
iegūt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 4. Kvalifikāciju 1 gada laikā. 
 

1. Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža 

2. Juridiskā adrese; Tālruņa 

numurs; Elektroniskā pasta adrese: 

Bruņinieku ielā 57, Rīga, LV-1011 

Telefons:+ 371 20 229 975, Fakss:+ 371 67 846 237 

studinfo@lkk.gov.lv, gita.komarova@lkk.gov.lv  

3. Studiju programmas nosaukums  1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programma “Bibliotēkzinātne un informācija”, 

akreditēta līdz 31.12.2019. 

4. Studiju ilgums (veids un forma), 

apjoms 
 1 gada nepilna laika neklātienes studijas 

 80 KP (120 ECTS) 

5. Prasības, uzsākot studiju 

programmas apguvi 

 Latvijas Izglītības un Kultūras darbinieku 
tehnikuma vai Kultūras skolas diploms  

 Dokuments, kas apliecina ne mazāk kā 10 gadu 
darba stāža bibliotēkā 

 Trīs prakšu pārskatu iesniegšana un aizstāvēšana 

 Iestājeksāmens 

6. Piešķiramā kvalifikācija 
Bibliotēku informācijas speciālists 

7. Prasības kvalifikācijas iegūšanai Apgūt: 

 vispārizglītojošos studiju kursus-20 KP;  

  nozares studiju kursus: Dokumentu pārvaldība 
(2 KP), Atmiņas institūciju sadarbība (2 KP), 
Digitālā komunikācija un sociālie tīkli (2 KP), 

                                                 
Kredītpunkts 

 

Latvijas Nacionālās  bibliotēkas 
Bibliotēku attīstības centram 

 
 

 

Rīgā, 

  
8.08.2016.                       
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Informācijas sistēmas (2 KP), Bibliogrāfijas 
teorija un metodika (2 KP) – 10 KP 

 Izstrādāt un aizstāvēt:  

 diplompraksi -4 KP  

 kvalifikācijas darbu-8 KP.  

8. Iestājeksāmens Rakstisks. Jautājumi, atbilstoši studiju kursu obligātajam 

saturam: 

 Novadpētniecības teorija un prakse (2 KP), 

 Elektroniskā informācijas meklēšana (1 KP), 

 Bibliotēku vēsture (2 KP),  

 Klasificēšana (1 KP), 

 Lietotāju grupa – bērni un pusaudži (2 KP), 

 Bibliogrāfiskais apraksts (2 KP), 

 Ievads studijās un pētniecībā (2 KP), 

 Profesionālā ētika un saskarsme (1 KP)   

9. Studiju maksa par programmas 

apguvi 

1600 EUR (maksājumu var dalīt par semestriem) 

10. Papildus izdevumi atbilstoši 

Nolikumam par maksas 

pakalpojumu sniegšanas kārtību 

LKA LKK 

1) Personas reģistrācija uzņemšanai Koledžā (viena 

reģistrācija)- 20,00 EUR 

2) Iesnieguma reģistrācija, izskatīšana un dokumentu 

aprites nodrošināšana par iepriekšējā izglītībā sasniegtu 

studiju kursu un profesionālā pieredzē sasniegto studiju 

rezultātu atzīšanu – 20,00 EUR 

3) Pārbaudījuma sagatavošana un kārtošana 

profesionālā pieredzē sasniegto studiju rezultātu 

novērtēšanai (viens pārbaudījums) – 80,00 EUR 

4) Papildus konsultācijas (Pēc reflektanta vai studenta 

izvēles)  – 20,00 EUR  

11. Dokumentu iesniegšana 2016./ 

2017. studiju gadam 

Pieteikšanās klātienē 05.09.2016.-09.09.2016. (darba 

dienās no plkst. 10:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 

plkst.17:00) LKA LKK Studiju daļā (14.kab.) 

12. Iesniedzamie dokumenti  Pases vai ID kartes kopija 

 Latvijas Izglītības un Kultūras darbinieku 
tehnikuma vai Kultūras skolas diploma kopija, 
uzrādot oriģinālus  

 Dokumenta, kas apliecina ne mazāk kā 10 gadu 
darba stāža bibliotēkā, kopija 

 4 fotogrāfijas (3X4) 

13. Iestājpārbaudījuma datums 10.09.2016. 

14.Uzņemšanas rezultātu 

paziņošana un informācija par 

10.09.2016. 
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studiju uzsākšanu un norisi 

15. Līgumu slēgšana 17.09.2016. 

 
 
 


