
LATVIJAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PIEREDZES APMAIŅAS UN SADARBĪBAS VEICINĀŠANAS 
PASĀKUMI “IELŪDZ 5-6 GADUS VECI BĒRNI”  2023. GADĀ

NOLIKUMS
Latviešu valodas aģentūra (LVA) aicina pirmsskolas izglītības iestādes pieteikties pieredzes apmaiņas  un 
sadarbības veicināšanas pasākumu organizēšanai.

    2023. GADĀ TIKS ATBALSTĪTI
     5 SADARBĪBAS PASĀKUMI 
1 pasākums Kurzemes plānošanas reģionā;
1 pasākums Latgales plānošanas reģionā;
1 pasākums Rīgas plānošanas reģionā;
1 pasākums Vidzemes plānošanas reģionā;

1 pasākums Zemgales plānošanas reģionā.

PASĀKUMU UZDEVUMI 

1) dalīties pieredzē un labās prakses piemēros latviešu valodas mācību satura apguvē vienotajā 
izglītības sistēmā;

2) sekmēt latviešu valodas apguves metodikas izpratni un Latvijas kultūras izziņu pirmsskolas 
izglītības iestādēs;

3) veicināt pirmsskolas pedagogu izpratni par mācībām latviešu valodā, latviešu valodas lietojumu 
ikdienā lingvistiski neviendabīgā vidē;

4) veidot platformu ilgtspējīgai sadarbībai starp pirmsskolas izglītības iestādēm. 

PASĀKUMU MĒRĶIS

Atbalstīt pirmsskolas izglītības iestāžu mācību 
procesa plānošanu un vadīšanu, īstenojot pāreju 
uz vienotu izglītības sistēmu.

PASĀKUMU DALĪBNIEKI 

Piedalās 6-10 pedagogi, kuri strādā ar 5-6 gadus veciem bērniem no divām vai vairākām pirmsskolas 
izglītības iestādēm, savstarpēji vienojoties par sadarbības plānu trīs dažādās aktivitātēs trīs mēnešu 
laikā. No vienas pirmsskolas izglītības iestādes jāpiedalās vismaz 3 pedagogiem. Pasākumā vēlams 
iesaistīt vispārējās izglītības 1. klases skolotājus.



PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN IZSKATĪŠANA

•	 pieteikuma anketu iesniedz līdz 2023. gada 1. martam plkst. 16.00 (viena pieteikuma anketa, 
kopīga abām pirmsskolas izglītības iestādēm, kas nolēmušas sadarboties);

•	 LVA izskata pieteikumu pēc kritērijiem: pieteikuma anketas precizitāte, sadarbības plānojuma 
atbilstība nolikumam, dalībnieku skaita atbilstība,  atklātās rotaļnodarbības/āra nodarbības īsā 
apraksta saturs, Latvijas plānošanas reģions.

•	 LVA informē par pieņemto lēmumu (atbalsts piešķirts/nav piešķirts) visus pieteikumu iesniedzējus 
līdz 2023. gada 10. martam.  

PASĀKUMU PLĀNS

1. diena – viena pirmsskolas izglītības iestāde organizē atklātās rotaļnodarbības/āra nodarbības ar vārdu 
krājuma papildināšanas paņēmieniem vērošanu un analīzi kopā ar LVA ekspertu, kas ietver diskusijas 
par latviešu valodas metodikā aktuāliem jautājumiem (4stundas);

2. diena – otra pirmsskolas izglītības iestāde organizē atklātās rotaļnodarbības/āra nodarbības ar 
lasītprasmes/ stāstītprasmes/ sarunas kā metodes izmantošanu vērošanu un analīzi kopā ar LVA 
ekspertu, kas ietver diskusijas par pedagoģijā un latviešu valodas metodikā aktuāliem jautājumiem (4 
stundas);

3. diena – metodiskā diena vienā vai otrā pirmsskolas izglītības iestādē, kurā eksperts vada nodarbību 
pedagogiem par latviešu valodas apguves metodikas jautājumiem, kuri radušies atklāto nodarbību 
vērošanas laikā, pedagogi dalās savā pieredzē (4 stundas).

PIETEIKUMA IESNIEDZĒJU/ATBILDĪGO PERSONU PIENĀKUMI

       SAGATAVOŠANAS POSMĀ

•	 uzrunā abu pirmsskolas iestāžu pedagogus, lai savstarpēji vienotos par sadarbību mērķa 
īstenošanai;

•	 nodrošina 5-6 gadus veco bērnu pedagogu iesaisti pasākumos;
•	 vienojas, kuri pedagogi vadīs atklātās rotaļnodarbības/āra nodarbības;
•	 saskaņo ar bērnu vecākiem atklāto nodarbību/ āra nodarbību vērošanu.
ĪSTENOŠANAS POSMĀ
•	 sazinās ar ekspertu, lai vienotos par sadarbības laiku, vietu un tml. ;
•	 iepazīstina abu pirmsskolas izglītības iestāžu kolektīvus ar sadarbības pasākumu, sistemātiski 

informē pārējo pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvu par pasākuma norisi;
•	 pasākumu noslēdzot, iesniedz projekta dalībnieku parakstu lapas un izvērtējuma anketas.

LVA NODROŠINA

•	 atalgojumu pasākuma atbildīgajai personai;
•	 atalgojumu pedagogiem,  kuri vada  atklātās rotaļnodarbības/āra nodarbības; 
•	 LVA eksperta piedalīšanos atklātajās rotaļnodarbībās/āra nodarbībās, to analīzes moderēšanu 

un metodiskās dienas vadīšanu;
•	 informāciju par citām LVA darbībām un iespējām gūt metodisko atbalstu latviešu valodas 

apguves metodikā;
•	 apliecību abu sadarbības pirmsskolas izglītības iestāžu iesaistītajiem pedagogiem un 1. klases 

skolotājiem (ja tādi būs) par piedalīšanos sadarbības pasākumā.

Jautājumu gadījumā sazināties ar LVA metodiķi Ivetu Marševsku, 
tālrunis: 22843589, e-pasts: iveta.marsevska@valoda.lv 


