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Sākumskolas un pirmsskolas skolotāju metodiskās apvienības darba plāns 2016./2017. mācību gadam. 

 
Galvenie darba virzieni: 

 karjeras izglītība 

 izglītojamo patriotisma un valstiskās identitātes stiprināšana 

 
N.p.

k. 

Tēma Laiks Vieta Plānotais rezultāts Dalībnieki 

 SEPTEMBRIS     

1. Zinību diena. 01.09.2016. Launkalnes sākumskola  Attīstīt izglītojamo pilsonisko 

atbildību ģimenes, izglītības 

iestādes un vietējās kopienas līmenī 

Iestādes pedagogi, 

audzēkņi un vecāki 

2.  Tēvu diena 2016 13.09.2016. Launkalnes sākumskola  Tēva lomas ģimenes labklājības 

veicināšanai un bērnu audzināšanai 

akcentēšana. 

 

Iestādes pedagogi, 

audzēkņi un vecāki 

3. Mācību ekskursija – Likteņdārzs un Kokneses 

pilsdrupas 

14.09.2016. Kokneses novads Skolēnu patriotisma un valstiskās 

identitātes stiprināšana 

 

Skolas pedagogi un 

skolēni 

4. Mācību ekskursija pirmsskolas grupai 

„Taurenīši”. 

14.09.2016. Launkalnes pagasta 

„Ezerlejas”. 

Iepazīšanās ar netradicionālo 

lauksaimniecības dzīvnieku 

audzēšanu. 

 

Pirmsskolas grupas 

„Taurenīši” audzēkņi 

un darbinieki 

5. Mācību ekskursija pirmsskolas grupai „Bitītes”. 15.09.2016. Smiltenes novads, 

Grundzāles pagasts, 

„Trīssaliņas” 

 

Iepazīšanās ar Smiltenes novadu, 

atpūtas un sporta kompleksu 

"Trīssaliņas" 

Pirmsskolas grupas 

„Bitītes” audzēkņi un 

darbinieki 

6.  Miķeļdiena. 29.09.2016. Launkalnes sākumskola Latviešu gadskārtu svētki. 

Iepazīšanās ar  gada auglīgās daļas 

aizvadīšanas svētkiem, latviešu 

rudens saulgriežiem. 

Iestādes pedagogi, 

audzēkņi un vecāki 
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7. Skolotāju diena. 

Skolotāju pieredzes apmaiņa. Raunas 

pirmsskolas ietādes kolektīva vizīte Launkalnes 

sākumskolā 

30.09.2016. Launkalnes sākumskola Ceturtās klases skolēnu iepazīšanās 

ar skolotāja profesiju. 

Pamatizglītības un 

pirmsskolas izglītības 

skolotāji, skolēni 

 OKTOBRIS     

8. Karjeras izglītības nedēļa 10.10.-

14.10.2016. 

Launkalnes 

sākumskola, pagasta 

bibliotēka, feldšeru 

punkts, pasta nodaļa, 

zemnieku saimniecība 

„Dariņi”, SIA „BAG” 

Iepazīšanās ar friziera, bibliotekāra, 

ārsta palīga, sētnieka, pastnieka, 

pavāra, lopkopja profesijām. 

Pamatizglītības un 

pirmsskolas izglītības 

skolotāji, skolēni un 

pirmsskolas grupu 

audzēkņi 

9.  Mācību ekskursija 21.10.2016. Reģionālais atkritumu 

apsaimniekošanas 

centrs „Daibe” 

Iepazīšanās ar skolas sadarbības 

partnera ZAAO darbību un 

atkritumu apsaimniekošanu 

Ziemeļvidzemes reģionā 

Skolas pedagogi un 

skolēni 

 NOVEMBRIS     

10. Mārtiņdienas tirgus 

 

 

09.11.2016. Launkalnes sākumskola Latviešu gadskārtu svētki. 

Skolēnu dzīvesdarbības prasmju 

attīstība. 

Iestādes audzēkņi un 

skolotāji 

 

9. Lāčplēša diena 11.11.2016. Launkalnes sākumskola Iestādes audzēkņu patriotisma un 

valstiskās apziņas stiprināšana. 

Iestādes audzēkņi un 

skolotāji 

 

10. Latvijas Republikas 98. Proklamēšanas 

gadadienai veltīts koncertpasākums. 

 

16.11.2016. Launkalnes sākumskola Iestādes audzēkņu valstiskās 

apziņas stiprināšana. 

Iestādes audzēkņi un 

skolotāji 

 

 DECEMBRIS     

11. Metodiskās dienas sākumskolas skolotājām 02.12. un 

08.12.2016. 

Igaunija, Valgas apr. 

Palsmanes p.sk. 

Radošās darbnīcas, pieredzes 

apmaiņa. 

Pamatizglītības 

skolotājas 

12. Skolēnu un pirmsskolas grupu audzēkņu mācību 

sasniegumu dinamikas analīze 

 

16.12.2016. Launkalnes sākumskola Datu bāzes papildināšana Pamatizglītības un 

pirmsskolas izglītības 

skolotāji. 

13. Ziemassvētku pasākumi 19.12.-

21.12.2016. 

Launkalnes sākumskola 

 

 

 

 

 

Latviešu gadskārtu svētki. 

 

Pamatizglītības un 

pirmsskolas izglītības 

skolotāji, skolēni un 

pirmsskolas grupu 

audzēkņi 

 JANVĀRIS     

14. Dambretes turnīrs 09.01.-

31.01.2017. 

Launkalnes sākumskola Intelektuālo spēju attīstīšana. Skolas pedagogi un 

skolēni 

15. “Rēķini galvā!” Visu mācību 

gadu. 

Launkalnes sākumskola Iemaņu attīstīšana matemātisko 

darbību izpildē. 

Skolas pedagogi un 

skolēni 



16. Palīdzi putniem ziemā! 09.01.-

31.01.2017. 

Launkalnes sākumskola Iepazīšanās ar Latvijas putniem, 

palīdzība putniem, nometniekiem, 

ziemā. 

Iestādes audzēkņi un 

skolotāji 

 

 FEBRUĀRIS     

17. Krāsu nedēļa  13.02.-

17.02.2017. 

Launkalnes sākumskola Pilnveidot izpratni par 

krāsām un krāsu 

toņiem 

Iestādes audzēkņi un 

skolotāji 

 

18. Meteņa diena 22.02.2017. Launkalnes sākumskola Latviešu gadskārtu svētki. 

 

Iestādes audzēkņi un 

skolotāji 

 

19. Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3. klasei 23.02.2017. Launkalnes sākumskola Skolēnu mācību 

sasniegumu analīze 

Skolas pedagogi un 

skolēni 

 MARTS     

20. Diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei 01.03.2017. Launkalnes sākumskola Skolēnu mācību sasniegumu analīze Skolas pedagogi un 

skolēni 

21. Skolas olimpiādes 27.03.-

31.03.2017. 

Launkalnes sākumskola Novada olimpiāžu dalībnieku 

noskaidrošana. 

Skolas pedagogi un 

skolēni 

22. Metodiskā diena novada skolotājiem 16.03.2017. Smiltenes vsk. Radošās darbnīcas, pieredzes 

apmaiņa. 

Iestādes skolotāji 

 APRĪLIS     

23. Pāru olimpiāde 1. un 2. klases skolēniem   Smiltenes vsk. Skolēnu mācību 

sasniegumu analīze 

Kārlis Brozis, Marta 

Šumska 

24. Olimpiāde dabas zinībās 4. klases skolēniem  Smiltenes vsk. Skolēnu mācību 

sasniegumu analīze 

4. klases skolnieks 

Daniels Ozoliņš 

25. Projektu darba nedēļa 18.04.-

21.04.2017. 

Launkalnes sākumskola Skolēnu pētnieciskās darbības 

prasmju pilnveide. 

Skolas pedagogi un 

skolēni 

 MAIJS     

26. Mācību ekskursija 

 

09.05.2017. Mazsalacas dabas parks Iepazīšanās ar Salacas upi, kuras 

krastos atrodas vairāki neparasti 

dabas objekti: Vilkaču priede, 

Velnakmens, Eņģeļu ala, Sapņu 

trepes, Velna ala, Skābumbaļļa, 

Rūķu taka, Neļķu klintis, 

Skaņaiskalns. 

Skolas pedagogi un 

skolēni 

27.  Ģimenes diena 

 

12.05.2017. Launkalnes sākumskola Audzēkņu koncerts ģimenēm 

 

 

 

 

 

 

Pamatizglītības un 

pirmsskolas izglītības 

skolotāji, skolēni un 

pirmsskolas grupu 

audzēkņi 



28. Izlaidums 30.05.2017. 

31.05.2017. 

Launkalnes sākumskola Skolas 4. klases un pirmsskolas 

sagatavošanas grupas beigšana 

Pamatizglītības un 

pirmsskolas izglītības 

skolotāji, skolēni un 

pirmsskolas grupu 

audzēkņi 

29. Pārbaudes darbu analīze 

Skolēnu mācību sasniegumu dinamikas analīze 

31.05.2017. Launkalnes sākumskola Datu bāzes papildināšana.  

  


