
Cienījamie Latvijas Pirmsskolas mūzikas asociācijas biedri un interesenti! 
 

Informējam par jaunajām aktivitātēm asociācijas darbā 2012./ 2013.mācību gadā. Ceram uz Jūsu 

atsaucību un līdzdalību. Detalizētākai informācijai: pmia@pmia.lv, tālr. 26476910. 

�  
2012./ 2013.mācību gads Latvijas Pirmsskolas mūzikas izglītības asociācijai iesācies ar Mūzikas programmas 

pirmsskolai prezentācijas semināru. 23.augustā Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils” pulcējās ap 250 

interesentu. Semināru vadīja Mūzikas programmas pirmsskolai darba grupa – Līvija Domiņa, Dace Eihmane, Aija 

Ozola, Vineta Vītola. Tika prezentēta arī jaunā Mūzikas skolotāja dienasgrāmata. Sagaidāms, ka jaunajā mācību 

gadā daudzi mūzikas skolotāji izmantos asociācijas izstrādāto dienasgrāmatas versiju. Dokuments saskaņots 

Izglītības un zinātnes ministrijā lietošanai papīra un elektroniskā formātā. Elektroniskā versija pieejama 

http://www.pmia.lv. Semināra laikā tika savākti ziedojumi asociācijas izdevējdarbības atbalstam 83,77 LVL apmērā. 

Sirsnīgi pateicamies katram ziedotājam. 

�  
Gaidām pirmsskolas mūzikas skolotājus pieteikumus 

 

pieredzes apmaiņai – pasākumu norises vērošanai 

septembrī un oktobrī 

Rīgas 173.pirmsskolas izglītības iestādē, Maskavas ielā 254. 
 

Aicina mūzikas skolotāja Inga Krastiņa. 
 

Vietu skaits ierobežots. Aicināti pieteikties visi interesenti, tomēr lielas pedagogu intereses gadījumā prioritāte – 

Latvijas Pirmsskolas mūzikas izglītības asociācijas biedriem. 
 

Ieeja brīva (ja iespējams, katrs atbalstīsim aktivitāti ar nelielu ziedojumu). 

 

Piektdien, 28.septembrī, plkst.16 

„Rudentiņš, bagāts vīrs” – 

Miķeļdienas svētki un tirgošanās (notiek izglītības iestādes pagalmā). 
 

Pieteikšanās līdz 7.septembrim, rakstot uz e-pasta adresi pmia@pmia.lv . 

 

Piektdien, 24.oktobrī, plkst.10.30 

muzikāls pasākums „Krāsu spēles”. 
 

Pieteikšanās līdz 1.oktobrim, rakstot uz e-pasta adresi pmia@pmia.lv. 

 

�  

Lūdzam pedagogus no Rīgas un Latvijas reģioniem piedāvāt pieredzes apmaiņas aktivitātes visam mācību 

gadam (nodarbību, pasākumu vērošanu, radošu darbnīcu pedagogiem u.c.) savās izglītības iestādēs, lai 

varam organizēt pieredzes apmaiņu vismaz reizi mēnesī. Priecāsimies, ja Jūsu izglītības iestādes vadība 

atbalstīs Jūsu un mūsu kopējos centienus. 

�  

No 2012.gada 1.septembra Latvijas Pirmsskolas mūzikas izglītības asociācija uzsāk atbalstu pirmsskolas 

mūzikas skolotāju profesionālajai pilnveidei – finansējuma piešķiršanu pedagogu dalībai kursos. 

Maksimālais finansējums vienam pasākumam – 50 LVL. 

Finansiālā atbalsta saņēmējs pēc kursu apmeklējuma sagatavo pieredzes prezentācijas semināru, kā arī 

izdales materiālu, novada semināru asociācijas biedriem un interesentiem. 

Tuvākajā laikā tiks publicēts profesionālās pilnveides atbalsta aktivitātes nolikums. 

�  

Asociācija rīko pirmsskolas mūzikas skolotāju profesionālās pilnveides kursus 21.septembrī (lektore 

Mairita Bičuka) un 12.oktobrī (lektore Aija Ozola). 

�  

Latvijas Pirmsskolas mūzikas izglītības asociācijas III zinātniski metodiskā konference „Tradicionālā 

kultūra mūsdienīgā izglītībā” notiks 2012.gada 31.oktobrī – 1.novembrī Rīgā, VEF Kultūras pilī. 


