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Sākumskolas un pirmsskolas skolotāju metodiskās apvienības darba plāns 2017./2018. mācību gadam. 

 
Galvenie darba virzieni: 

 izglītojamo patriotisma un valstiskās identitātes stiprināšana 

 
N.p.

k. 

Tēma Laiks Vieta Plānotais rezultāts Dalībnieki 

 SEPTEMBRIS     

1. Zinību diena. 01.09.2017. Launkalnes sākumskola  Attīstīt izglītojamo pilsonisko 

atbildību ģimenes, izglītības 

iestādes un vietējās kopienas līmenī 

Iestādes pedagogi, 

audzēkņi un vecāki 

2.  Tēvu diena 2017 15.09.2017. Launkalnes sākumskola  Tēva lomas ģimenes labklājības 

veicināšanai un bērnu audzināšanai 

akcentēšana. 

 

Iestādes pedagogi, 

audzēkņi un vecāki 

3. Rudens sēņu izstāde. 11.09. – 

15.09.2017 

Launkalnes sākumskola  Bērnu zināšanu aktualizēšana par 

stobriņsēnēm un lapiņsēnēm. 

Viktorīna “Pazīsti sēnes!” 

Pamatizglītības 

skolotāji, skolēni 

4.  Miķeļdiena 29.09.2017. Launkalnes sākumskola Latviešu gadskārtu svētki. 

Iepazīšanās ar gada auglīgās daļas 

aizvadīšanas svētkiem, latviešu 

rudens saulgriežiem. 

Iestādes pedagogi, 

audzēkņi un vecāki 

 

 

 

 OKTOBRIS     

5. Skolotāju diena 06.10.2017. Launkalnes sākumskola Ceturtās klases skolēnu iepazīšanās 

ar skolotāja profesiju. 

Pamatizglītības un 

pirmsskolas izglītības 

skolotāji, skolēni 

 NOVEMBRIS     

6. Mācību ekskursija 02.11.2017. Smiltenes novada 

muzejs un šinšilu 

audzētava Mēros 

 

Iepazīšanās ar muzeja ekspozīcijām 

un uzņēmējdarbību novadā. 

 

 

Skolas pedagogi un 

skolēni 

mailto:launkalnesk@e-apollo.lv


7. Mārtiņdienas tirgus 

 

 

10.11.2017. Launkalnes sākumskola 

plkst. 1300 skolas zālē 

Latviešu gadskārtu svētki. 

Skolēnu dzīvesdarbības prasmju 

attīstība. 

Iestādes audzēkņi un 

skolotāji, darbinieki, 

vecāki 

 

8. Lāčplēša diena 10.11.2017. Launkalnes sākumskola 

plkst. 910 pie karoga 

Iestādes audzēkņu patriotisma un 

valstiskās apziņas stiprināšana. 

Iestādes audzēkņi un 

skolotāji, darbinieki 

 

9. Latvijas Republikas 99. proklamēšanas 

gadadienai veltīts koncerts. 

 

17.11.2017. Launkalnes sākumskola Iestādes audzēkņu valstiskās 

apziņas stiprināšana. 

Iestādes audzēkņi un 

skolotāji, darbinieki, 

vecāki 

 

 DECEMBRIS     

10. Metodiskās diena sākumskolas skolotājām 08.12.2017. Sigulda, “Mazā 

Brīnumzeme” 

Radošās darbnīcas, pieredzes 

apmaiņa. 

Pamatizglītības 

skolotājas 

11. Skolēnu un pirmsskolas grupu audzēkņu mācību 

sasniegumu dinamikas analīze 

 

19.12.2017. Launkalnes sākumskola Datu bāzes papildināšana Pamatizglītības un 

pirmsskolas izglītības 

skolotāji. 

12. Ziemassvētku pasākumi 20.12.-

22.12.2017. 

Launkalnes sākumskola 

 

 

 

 

 

Latviešu gadskārtu svētki. 

 

Pamatizglītības un 

pirmsskolas izglītības 

skolotāji, vecāki, 

skolēni un pirmsskolas 

grupu audzēkņi 

 JANVĀRIS      

13. Latvijas sacensību “Rēķini galvā!” 3. kārta 22.01.-

11.02.2018. 

Launkalnes sākumskola Iemaņu attīstīšana matemātisko 

darbību izpildē. 

Skolas pedagogi un 

skolēni 

14.  Latvijas sportistu gatavošanās ziemas 

olimpiskajām spēlēm Dienvidkorejā -  

Phjončhanā 

08.01.-

31.01.2018. 

Launkalnes sākumskola Iepazīšanās ar Latvijas sportistiem 

un ziemas sporta veidiem 

Iestādes audzēkņi un 

skolotāji 

 

15. Valsts mēroga zīmējumu konkurss "Mana 

novada dārgakmens - jaunā būve" 

26.01.2018. Launkalnes sākumskola Bērni – novada patrioti un 

aktualitāšu zinātāji. 

Vizuālās mākslas 

skolotāja I. Baumane, 

skolēni 

 FEBRUĀRIS     

16. Sveču diena  02.02.2018. un 

06.02.2018. b/d 

Launkalnes sākumskola Sveču diena iezīmē 

ziemas vidu – 

ticējumi, tradīcijas.  

Iestādes audzēkņi un 

skolotāji 

 

17. Drošāka interneta centra konkurss "Foto 

detektīvs". Drošāka interneta diena. 

05.02.2018. 

06.02.2018. 

Launkalnes sākumskola Vizuālās informācijas  

kritiskā analīze 

Sākumskolas skolēni 

un skolotājas 

18. Ziemas olimpiskās spēles Dienvidkorejā -  

Phjončhanā 

09.02.-

25.02.2018. 

Launkalnes sākumskola Aktualitātes, ziemas 

sporta veidu un sportistu 

atpazīšana. 

Iestādes audzēkņi un 

skolotāji 

 

https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/DID2018/files/Foto_detektivs_plakats.pdf
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/DID2018/files/Foto_detektivs_plakats.pdf


19. Diagnosticējošais darbs latviešu valodā un 

matemātikā 3. klasei 

22.02.2018. un 

28.02.2018. 

Launkalnes sākumskola Mācību sasniegumu 

vērtējums valsts līmenī 

3. klases skolēni 

 MARTS     

20. Mūzikas olimpiāde sākumskolas skolēniem 07.03.2018. Blomes pamatskola Mācību sasniegumu izvērtēšana 

novada līmenī 

2. un 4. klases skolēni 

(2 bērni) 

21. Novada 3. klašu skolēnu olimpiādes latviešu 

valodā un matemātikā 

22.03.2018. Smiltenes vidusskola Mācību sasniegumu izvērtēšana 

novada līmenī 

Skolas pedagogi un 3. 

klases skolēni 

22. Skolotāju apmācības – uzdevumi.lv 

 

13.03.2018. 

 

Launkalnes sākumskola Skolotāju tālākizglītība Skolotāji 

23. Metodiskā diena novada skolotājiem 16.03.2018. Smiltenes vidusskola Radošās darbnīcas, pieredzes 

apmaiņa. 

Iestādes skolotāji 

24. Projekta “Skudra” darba dienas 19.,21.23. marts 

2018. 

Launkalnes sākumskola Skolēnu pētnieciskās darbības 

prasmju pilnveide. 

Sākumskolas skolēni 

un skolotājas 

 APRĪLIS     

25. Pāru olimpiāde 2. klases skolēniem  12.04.2018. Smiltenes vidusskola Mācību sasniegumu izvērtēšana 

novada līmenī 

2. klases skolēni, 

skolotāji 

26. "100 darbi Latvijai" Līdz 30.04.2018. Launkalnes sākumskola Vides objekta 

sakārtošana Launkalnes 

ciemā 

Iestādes audzēkņi, 

darbinieki 

 MAIJS     

27. Darbu iesniegšana Latvijas skolu jaunatnes foto 

konkursam “Mana zeme skaistā”. Balsošana 

projekta mājas lapā. 

Pirmsskolas grupas uz maija sākumu Smiltenes 

Kultūras centrā iesniedz latviskās identitātes 

iezīmē veidotos kopdarbus. 

07.05.-

31.05.2018. 

Launkalnes sākumskola Piederības sajūtas un mīlestības pret 

savu zemi stiprināšana. 

Skolēni, vecāki 

28.  Ģimenes diena 

 

11.05.2018. Launkalnes sākumskola Ģimenes kopā būšana svētkos. Iestādes audzēkņi un 

skolotāji, darbinieki, 

vecāki 

29. Izlaidumi skolā, pirmsskolā un mācību gada 

noslēguma koncerts 

30.-31.05.2018. Launkalnes sākumskola  Iestādes audzēkņi un 

skolotāji, darbinieki, 

vecāki 

30. Pārbaudes darbu analīze 

Skolēnu mācību sasniegumu dinamikas analīze 

31.05.2018. Launkalnes sākumskola Datu bāzes papildināšana. Skolotāji 

  


