
Metodiskais atbalsts pirmskolām pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanai  

Aktualizēts 05.09.2019. 

                      Normatīvie dokumenti 
1. MK Noteikumi Nr. 716 par Valsts pirmsskolas izglītības 

vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem 
https://likumi.lv/ta/id/303371-
noteikumi-par-valsts-pirmsskolas-
izglitibas-vadlinijam-un-pirmsskolas-
izglitibas-programmu-paraugiem  

Spēkā ar 
01.09.2019. 

 

                 Atbalsta materiāli 
2. Pirmsskolas mācību programma https://mape.skola2030.lv/materials/7  

 
 
 

 
 

3. Mācību un metodiskie līdzekļi pirmsskolas programmas 
īstenošanai 

https://mape.skola2030.lv/  Pieejami 
pakāpeniski 
 

 Izstrādā 
Skola2030  un LU 
 saskaņā ar 
pirmsskolas 
izglītības 
vadlīnijām 
 

                      Informatīvie un skaidrojošie materiāli 
5. Skola2030 interneta vietne  www.skola2030.lv       

6. Video resursi Skola2030 Youtube kanālā  
par izmaiņām mācību pieejā, skolotāja un vecāku lomu, 
pirmsskolas programmu, plānošanu, caurviju prasmēm u.c. 

https://www.youtube.com/channel/UC
s4_TnGCNRCfY52WEpQfWNw/videos 

  

7. Skola2030 Ziņu izdevums skolotāju atbalstam 
pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanai 
DOMĀT.DARĪT.ZINĀT. 

http://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/zi
nu-lapas  

  

7.1. Nr.1 (novembris) 
“Runājošā siena”, kas stāsta par dzīvi bērnudārzā (Arita 
Lauka) 

http://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/zi
nu-lapas/skola2030-zinu-izdevums-1  

  

7.2. Nr.2 (decembris) 
Es ticu, ka tev izdosies! (Baiba Martinsone par atgriezenisko 
saiti) 
Kā vērtēšana var palīdzēt mācīt un mācīties pirmsskolā? 
(Solvita Lazdiņa) 

http://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/zi
nu-lapas/skola2030-zinu-izdevums-2  
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7.3. Nr.6 (jūnijs/jūlijs) 
Vai bērnam, beidzot pirmsskolu, jāprot lasīt, rakstīt un 
rēķināt? 
Sports un veselība pirmsskolā. 

https://skola2030.lv/admin/filemanager
/files/1/NL6_Skola2030_J%C5%ABnijs_
NL_liels_2.pdf  

  

7.4. Nr.7 (augusts) 
Pirmsskolas darbinieki par gatavību jaunajam mācību 
gadam. 

http://www.skola2030.lv/admin/filema
nager/files/1/zinu%20izdevumi/8_final_
newsletter.pdf  

  

8. Latvijas skolu sporta federācijas pirmsskolas sporta 
skolotāju kursu  video  
(I.Bula-Biteniece par jaunu pieeju sporta nodarbību 
vadīšanā) 

https://www.facebook.com/LSSFLatvia/
videos/306745943518065/  

 16 video 
fragmenti 

9. Septiņas efektīvas atgriezeniskās saites pazīmes http://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/bl
ogs/septinas-efektivas-atgriezeniskas-
saites-pazimes  

  

10. E-žurnāls Vecākiem    

10.1. Nr.22/2018. Kā mainīsies mācību pieeja pirmskolā? http://gulbenes1pii.eu/wp-
content/uploads/2015/06/VEC_22_22-
12-2018-compressed.pdf  

  

10.2. Nr.1/2019. Atbildes uz vecāku jautājumiem par jauno 
pirmsskolas mācību pieeju 

http://gulbenes1pii.eu/wp-
content/uploads/2015/06/VEC_01_17-
01-2010-compressed-pages-2-5.pdf  

  

11. Tīmekļsemināri (vebināri)  par pirmsskolas jautājumiem    

11.1. Vebinārs par aktualitātēm pirmsskolas mācību saturā https://www.youtube.com/watch?v=uv
UwQS-2m-
U&list=PLLls_n2ybYppLnAFX6iqkxKcAz3
m2MyNu&index=4 

25.04.2019. 
 

 

11.2. Vebinārs par jauno pirmsskolas mācību programmu https://www.youtube.com/watch?v=BA
p6GKaTmfk&list=PLLls_n2ybYppLnAFX6i
qkxKcAz3m2MyNu&index=1  

26.08.2019.  

                       Profesionālās  pilnveides piedāvājums 

12. Kursi pirmsskolas skolotājiem, pirmsskolas vadītājiem un  
metodiķiem ”Skolotājs mācību procesa plānotājs, virzītājs 
un bērnu radošuma izpausmju rosinātājs” 
(6 st.) 

 Gulbenes 3.PII Marina Kursīte 
28322274 
marina.kursite@
gulbene.lv  

13. Kursi pirmsskolas mūzikas pedagogiem “Muzikālās darbības 
organizēšana pirmsskolā atbilstoši kompetenču pieejai”  
(8 st. A, B.Brice) 

 2020. 
februāris/marts 
Gulbenes 1.PII 
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14. Kursi skolu un PII pedagogu kolektīviem “Kad sporta 
skolotājs ir aizņemts un man tā gribas kustēties” (6h, A)- 
idejas sportiskām aktivitātēm atbilstoši jaunajai pieejai. 
Kursi ir bezmaksas. 

  Solvita Brezinska 
27855990 
Lana Upīte 
26517685 

15. Skola2030 organizētās  pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveides A programmas mācības 36h 
“Mācību darba plānošana 5-6 gadīgu bērnu lietpratības 
attīstībai”  
 

 Pieteikšanās ir 
slēgta.  (Var 
tomēr mēģināt 
pieteikties) 
 

Info: 
aiga.mikasenoka
@skola2030.lv  
tel. 25988442 

16. Pašmācības e-kurss “Skolotājs, kurš vada mācīšanos 
pirmsskolā”.  

https://talakizglitiba.visc.gov.lv/   Moodle vidē 

17. Seminārs-praktikums pirmsskolas skolotājiem par 
vērtēšanu 

 30.09.2019. 

Gulbenes 1.PII 
 

                        Pieredzes apmaiņas pasākumi 
18. Metodiskā diena Gulbenes novada pirmsskolas skolotājiem  2019./2020.m.g. Informācija tiks 

precizēta 19. Seminārs Gulbenes novada pirmsskolas skolotāju palīgiem  

20. Pieredzes brauciens Gulbenes novada pirmsskolas 
darbiniekiem 

 

                     Mācīšanās konsultanta atbalsts 

21. Konsultācijas pirmsskolas pedagogiem (individuāli un 
nelielās grupās) par kvalitatīvas pedagoģijas principiem, to 
ieviešanu un īstenošanu: 
*mijiedarbība,  
*ģimene un vietējā kopiena,  
*iekļaušana, daudzveidība un demokrātijas vērtības, 
*novērtēšana un plānošana,  
*mācīšanas stratēģijas,  
*mācīšanās vide,  
*profesionālā pilnveide. 

  Inita Artistova 
mob.29469631 
inita.artistova@g
ulbene.lv  

 

Informāciju sagatavoja pirmsskolas mācību jomas konsultante Inita Artistova 
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