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N.p.

k. 

Tēma Laiks Vieta Plānotais rezultāts Dalībnieki 

 SEPTEMBRIS     

1. Zinību diena. 02.09.2019. Launkalnes sākumskola  Attīstīt izglītojamo pilsonisko 

atbildību ģimenes, izglītības 

iestādes un vietējās kopienas līmenī 

Iestādes pedagogi, 

audzēkņi un vecāki 

2. Dalība Baltijas jūras reģiona pārrobežu 

sadarbības programmas projektā “Efektīvi 

finanšu instrumenti ēku energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu ieviešanai”. 

2019.gada    

septembris - 

decembris 

Launkalnes sākumskola Iesaistīt izglītojamos enerģijas 

patēriņa samazināšanā skolā 

Iestādes pedagogi, 

audzēkņi, tehniskie 

darbinieki 

 

 

3.  Tēvu diena  06.09.2019. Launkalnes sākumskola 

sporta laukums. 

(piepūšamās atrakcijas) 

Tēva lomas ģimenes labklājības 

veicināšanai un bērnu audzināšanai 

akcentēšana. 

SPORTS – veselīgā dzīves veida 

veicināšana. 

Iestādes pedagogi, 

audzēkņi un vecāki 

4. Muzikālā “Dzejas diena”. 17.09.2019. Launkalnes tautas nama 

zālē 

IEPAZĪTIES AR DZEJNIEKA 

ULDA PUNKSTIŅA 

DZIESMIŅĀM 

Pamatizglītības un 

pirmsskolas izglītības 

skolotāji, skolēni 

5.  Miķeļdienas pārgājiens 27.09.2018. Launkalnes pagasta 

atpūtas bāze,, Silmači,, 

Latviešu gadskārtu svētki. 

Iepazīšanās ar gada auglīgās daļas 

aizvadīšanas svētkiem, latviešu 

rudens saulgriežiem. 

SPORTISKAS AKTIVITĀTES, 

VESELĪGA DZĪVESVEIDA 

VEICINĀŠANA 

Iestādes pedagogi, 

audzēkņi 

 

 

 OKTOBRIS     

6. Skolotāju diena 04.10.2019. Launkalnes sākumskola Ceturtās klases skolēnu iepazīšanās 

ar skolotāja profesiju. 

SKOLAS UN VECĀKU 

SADARBĪBAS VEICINĀŠANA 

 

Pamatizglītības un 

pirmsskolas izglītības 

skolotāji, skolēni 



7. Smiltenes novada skolēnu peldēšanas apmācība. 16.10.2019. Priekuļu baseins Skolēni apgūst peldēšanas prasmi Launkalnes 

sākumskolas 1.- 4. 

klašu skolēni 

8. Mācību pārgājiens/ekskursija 18.10.2019. SMILTENE IEPAZĪTIES AR SMILTENES 

PILSĒTAS TŪRISMA 

OBJEKTIEM 

Pamatizglītības 

skolotāji, skolēni, 

sagatavošanas grupas 

“Mārītes” audzēkņi un 

skolotājas 

9. Projekts – fotokonkurss ,, Mana zeme skaistā,, oktobris – 

decembris 2019. 

 Mācēt vērīgi ieskatīties tuvākajā 

apkārtnē 

1.- 4. klases skolēni 

 

 

 

 

10. Muzikāla izrāde ,,Spilvenu feja,, 29.10.2019. Launkalnes sākumskola Ieinteresēt audzēkņus kultūras 

pasākumu apmeklēšanā 

Skolēni un pirmsskolas 

grupu audzēkņi 

 NOVEMBRIS     

11. Mārtiņdienas tirgus 

 

 

08.11.2019. Launkalnes sākumskola 

plkst. 1300 skolas zālē 

Latviešu gadskārtu svētki. 

Skolēnu dzīvesdarbības prasmju 

attīstība. 

Iestādes audzēkņi un 

skolotāji, darbinieki, 

vecāki 

 

12. Gaismas ceļš – Lāčplēša dienas lāpu gājiens 11.01.2019. Launkalnes sākumskola 

– Launkalnes pagasta 

pārvalde 

Iestādes audzēkņu patriotisma un 

valstiskās apziņas stiprināšana. 

Skolēni un pirmsskolas 

grupu audzēkņi, 

pedagogi 

13. Latvijas Republikas 101. proklamēšanas 

gadadienai veltīts koncerts. 

 

15.11.2019. Launkalnes sākumskola Iestādes audzēkņu patriotisma un 

valstiskās apziņas stiprināšana. 

Iestādes audzēkņi un 

skolotāji, darbinieki, 

vecāki 

 

14. Smiltenes novada skolēnu peldēšanas apmācība. 27.11.2019. Priekuļu baseins Skolēni apgūst peldēšanas prasmi Launkalnes 

sākumskolas 1.- 4. 

klašu skolēni 

15. Smiltenes novada “Rēķini galvā!” 

sacensības 

25.11. -

01.12.2019. 
miksike.lv Matemātisko prasmju 

nostiprināšana 

Skolas pedagogi un 

skolēni 

 DECEMBRIS     

16. Lietpratības pieejas īstenošana, organizējot 

mācību un audzināšanas darbu izglītības iestādē 

un novadā 

04.12.2019. 

11.12.2019. 

05.02.2020. 

Smiltenes vsk. Pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveide 

Vispārējās 

pamatizglītības 

skolotāji 

17. Metodiskā diena sākumskolas skolotājām 06.12.2019.  Radošās darbnīcas, pieredzes 

apmaiņa. 

Pamatizglītības 

skolotājas 

18. Izrāde ,,Kāpēc Launkalnē sniegs vizuļo?,, 15.12.20220. Launkalnes tautas nams Veicināt dažādu paaudžu sadarbību Skolas pedagogi 

19. Skolas dramatiskā kolektīva izrāde,, Zvaigznīte 

uz zemes,, 

17.12.2020. Launkalnes sākumskola  Veicināt pirmsskolas audzēkņu un 

sākumskolas skolēnu sadarbību 

Skolēni un pirmsskolas 

audzēkņi 



20. Valsts iniciatīva “Latvijas skolas soma” – 

Lācīša Ziemassvētku piedzīvojumi 
 

19.12.2019. Ates muzejs Iepazīstam Latvijas kultūras 

vērtības un laikmetīgās 

izpausmes 
 

1.- 4. klases skolēni, 

pamatizglītības 

skolotājas 

21. Skolēnu un pirmsskolas grupu audzēkņu mācību 

sasniegumu dinamikas analīze 

 

21.12.2019. Launkalnes sākumskola Datu bāzes papildināšana Pamatizglītības un 

pirmsskolas izglītības 

skolotāji. 

22. Ziemassvētku pasākumi 17.12.-

21.12.2019. 

Launkalnes sākumskola 

 

 

 

 

 

Latviešu gadskārtu svētki 

 

Pamatizglītības un 

pirmsskolas izglītības 

skolotāji, vecāki, 

skolēni un pirmsskolas 

grupu audzēkņi 

 JANVĀRIS      

23. Mūsdienu dejas meistarklase. 15.01.20220.  Ieinteresēt skolēnus par mūsdienu 

dejas aktualitāti. 

1.- 4. klases skolēni 

24, Izrāde ,,Kāpēc Launkalnē sniegs vizuļo?,, 18.01.2020. Smiltenes kultūras 

nams, biedrības 

Emmaus Smiltene 

pasākums 

Rast izpratni par biedrības Emmaus 

Smiltene nozīmību. 

 

25. Smiltenes novada skolēnu peldēšanas apmācība. 22.01.2020. Priekuļu baseins   

 FEBRUĀRIS     

26. Valsts iniciatīva “Latvijas skolas soma” – 

Sveču diena 

01.02.2019. 

rotaļas b/d 

grupām un 

27.02.2020.  

Launkalnes sākumskola 

 
Sveču diena iezīmē 

ziemas vidu – 

ticējumi, tradīcijas.  

 

27. Smiltenes novada skolēnu peldētapmācība. 05.02.2020. Priekuļu baseins   

28. Diagnosticējošais darbs latviešu valodā un 

matemātikā 3. klasei 

20.02.2019. un 

26.02.2019. 

Launkalnes sākumskola Mācību sasniegumu 

vērtējums valsts līmenī 

3. klases skolēni 

29. Smiltenes novada Vokālās mūzikas konkurss 

,,Balsis,, 

28.02.2020. Launkalnes tautas nams   

 MARTS     

 Attālinātais mācību mācību process ar 

13.03.2020. 
    

 


