
Ieteikumi pašvaldībām par
pirmsskolu mācīšanās konsultantu 

iesaistīšanu 
profesionālā atbalsta sniegšanā 

pirmsskolas pedagogiem



Šie konsultanti sniedz profesionālu konsultatīvo atbalstu pirmsskolas 

izglītības iestāžu pedagogiem un nodrošina mācīšanās grupu attīstību 

izglītības iestādē un pašvaldībā. 

Ieviešot 2018.gada 21.novembra Ministru kabineta noteikumus Nr.716 

“Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas 

izglītības programmu paraugiem”, ar valsts atbalstu reģionos darbojas 

mācīšanās pirmsskolu konsultanti.

Reformas izglītības sistēmā ir saistītas ar izaicinājumiem – to 

mazināšanai Latvijā tiek veidots pirmsskolu mācīšanās konsultantu 

tīklojums.
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Pirmsskolas mācīšanās konsultantu un mācīšanās konsultantu–
ekspertu skaits novados un valstspilsētās
(2022. gada decembra dati) 

Mācīšanās konsultanti-eksperti (apgūta padziļināta konsultantu sagatavošanas programma)

Mācīšanās konsultanti (apgūta pamata konsultantu sagatavošanas programma)

Valstspilsētas

Novadi



Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas 
pirmsskolas mācīšanās konsultantu - ekspertu sagatavošanai

Pamata programma kvalitatīvas 
pedagoģijas principu un to 

īstenošanas vadlīniju pirmsskolā 
izpratnei, darba ar 

pieaugušajiem organizēšanai, 
mācību procesa vērošanas un 

vērtēšanas metodoloģijas 
apguvei

Pirmsskolas 
mācīšanās 
konsultants 

Padziļināta programma 
mācīšanās konsultantu 

praktiskās darbības stiprināšanai 
un mācīšanās kopienu 

atbalstam.

Pirmsskolu mācīšanās konsultantu – ekspertu 
kapacitātes un tīklojuma stiprināšanas 

programmas

Pirmsskolas 
mācīšanās 

konsultants –
eksperts 

Pirmsskolas 
mācīšanās 

konsultants –
eksperts 



saskatīt mācību procesā efektīvās mācīšanās pazīmes

Mācīšanās konsultanta prasmes:

identificēt iespējas un izaicinājumus mācību procesa 

uzlabošanai

sniegt atgriezenisko saiti pedagogam, skolas administrācijai 

vai pašvaldībai



Pirmsskolas mācīšanās konsultants palīdz skolotājam.. 

..zināšanu, 

informācijas 

pārnesē

no teorijas uz praksi

..saprast

no kā jāatsakās

 ko skolotājs dara, kā 

dara, ko var darīt, lai 

mācību process būtu 

kvalitatīvāks, sekmīgāk 

virzītos uz izvirzīto mērķi



Mācīšanās konsultanti pirmsskolā ir spēcīgs resurss 
pašvaldībās pirmsskolas izglītības kvalitātes 
stiprināšanai.

Cik lielā mērā un kā šis resurss tiek izmantots, 

atkarīgs no katras pašvaldības. 



Mācīšanās konsultanta atbalsta funkcija pirmsskolas 
izglītības iestādē ietver:  

Pirmsskolas mācīšanās konsultantam ir pedagoga 
atbalsta, bet ne kontroles funkcija 



Mācīšanās konsultanta atbalsta funkcija pašvaldībā ietver:  



Pirmsskolas mācīšanās konsultanta pakalpojumus var 
izmantot:  



Pašvaldības koordinē un plāno pirmsskolas konsultantu 

darbu un savstarpējo sadarbību. 

Bez pašvaldības izglītības pārvaldes/nodaļas iesaistes pirmsskolas 

mācīšanās konsultantu darbs ir mazāk produktīvs.

Iesaistes modeļi, līgumattiecības var būt dažādas, atkarībā no 

vajadzībām un iespējām vietējā pašvaldībā, no pirmsskolas mācīšanās 

konsultantu skaita un  profesionālajām prasmēm.



Pirmsskolas mācīšanās konsultantu- ekspertu saraksts ir pieejams VISC 

mājaslapā. Saraksts tiek aktualizēts vienu reizi gadā.

Materiālu sagatavoja Izglītības iniciatīvu centrs pēc VISC pasūtījuma

www.iic.lv

http://www.iic.lv/

