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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 
 

Inčukalna pamatskola ir Inčukalna novada izglītības iestāde, tās dibinātājs ir Inčukalna novada dome. 

Skolas juridiskā adrese ir Inčukalna pamatskola, Zvaigžņu iela 2, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141. 

Skolas mājas lapas adrese: www.incukalnapsk.lv 

Inčukalna pamatskola atrodas starp Rīgas - Veclaicenes šoseju un Rīgas – Siguldas dzelzceļu, kas 

nodrošina labu satiksmi ar Rīgu un citiem novadiem un ļauj izglītojamajiem izvēlēties savām interesēm 

atbilstošu izglītības iestādi.  

Skolas ēka Inčukalna pagasta centrā tika uzbūvēta 1967. gadā, kaut gan ir ziņas par Inčukalna skolas 

vēsturi jau no 1922.gada. 52 gadu laikā skolu un skolas apkārtni skārušas dažādas izmaiņas.  

2003. gadā pie skolas tika uzcelts  sporta komplekss, kas ir vienīgais sporta komplekss Inčukalna novadā. 

Tādējādi izglītojamajiem radās iespēja sporta kompleksa telpās organizēt sporta nodarbības un trešo stundu 

sportā – peldēšanu. Skolas vecā sporta zāle tika renovēta un izveidota jauna aktu zāle.  

2012.gadā Inčukalna novada dome pieņēma lēmumu par pirmsskolas izglītības grupas izveidošanu pie 

skolas. Pirmsskolas grupas telpas atrodas  skolas ēkā. 2012.gada vasarā pilnībā tika renovētas pirmsskolas 

izglītības grupas telpas, izveidots nožogojums.  

2012.gadā veikti skolas siltināšanas darbi Eiropas projekta ietvaros ar pašvaldības līdzfinansējumu. 

2014.gadā Inčukalna pamatskolas pirmsskolas grupai iekārtots spēļu laukums ar nojumi, smilšu kasti, 

rotaļu laukuma atribūtiku.  

2018. gada vasarā par pašvaldības finansējumu tika renovēts Inčukalna pamatskolas stadions, kas 

izveidots kā sporta infrastruktūra izglītības attīstībai mācību procesa laikā, bet interešu izglītībai un 

iedzīvotāju sporta aktivitātēm pārējā laikā. Stadions paredzēts, skriešanai (2 celiņi), futbolam, basketbolam, 

volejbolam, tāllēkšanai, spēka treniņiem un citām aktivitātēm.  

2019. gada vasarā tika izbūvēta un iekārtota otra pirmsskolas grupa. 

 

Izglītojamo skaita dinamika  

 

2018./2019.m.gadā skolā bija 13 klases (ieskaitot pirmsskolas grupu), kuru vidējais piepildījums ir 20 

izglītojamie. Gandrīz visi  izglītojamie ir Inčukalna novada iedzīvotāji. 
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Skolā pamatizglītības programmā integrē izglītojamos ar mācīšanās traucējumiem, lai arī viņi varētu 

sekmīgi iegūt izglītību savā novadā. 

Savukārt mākslinieciski radošie izglītojamie var iegūt profesionālās ievirzes izglītību  mākslā un mūzikā 

Inčukalna novada mākslas un mūzikas skolā, kas atrodas Inčukalna pamatskolas un Vangažu vidusskolas telpās.  

 

Dalība projektos. 

 No 2019. gada 1. jūnija uzsākām dalību projektā – Erasmus+ KA1 projektā 2019-1-LV01-

KA101-060156 „Soli pa solim augšup”  - „ICT and Collaborative Creativity towards the 

Classroom of the 21st Century: From Theory to practice” 

 2018./2019. m. g. realizējam projektu „Latvijas skolas soma” 

 2017./2018. m. g. ESF projekts  Nr 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai”  

 2017./18.m.g.  ESF projekts Nr 8.3.5.0/16/I/001 Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs 

 2017./18. m. g. „Esi līderis” 

 2016.g.31.05 – 2018.g. 31.05 -Erasmus+KA1 - Learning Mobility of Individuals School 

education staff mobility „Zaļais lietussargs” 

 No 2015.g – 2019. gadam LOK skolu projektā „Sporto visa klase” 

 2015.g. Inčukalna pamatskola iesaistījās Veselību veicinošo izglītības iestāžu projektā un 

2016.g. 2.decembrī skolai piešķirts Veselību veicinošas izglītības iestādes statuss. 
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Izglītības programmas un izglītojamo skaits tajās 

 

Skola realizē trīs licencētas izglītības programmas, tādējādi nodrošinot iespēju iegūt izglītību savā novadā 

atbilstoši izglītojamo vajadzībām, ģimenei netērējot līdzekļus transportam un citiem izdevumiem. 

 

Nr.  

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

 

Programmas 

kods 

 

Licenzēšan

as datums 

 

Izglītojamo 

skaits 

2016./17.m.g

. 

 

Izglītojamo 

skaits 

2017./18.m.g

. 

 

Izglītojamo 

skaits 

2018./19.m.g

. 

1. Vispārējās 

pamatizglītības 

programma 

 

 

21011111 

 

08.10.2009. 

 

212 

 

214 

 

231 

2. Vispārējās 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

 

 

01011111 

 

08.10.2012. 

 

25 

 

26 

 

26 

3. Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās 

traucējumiem 

 

 

21015611 

 

 

02.11.2009. 
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Izglītības iestādes īstenotās izglītības programmas atbilst licencētajām izglītības programmām, tās tiek 

īstenotas saskaņā ar mācību plānu, ar ko izglītojamie un vecāki iepazīstas, izglītojamajam uzsākot mācības 

Izglītības iestādē, un mācību priekšmetu stundu sarakstu, kas pieejams Izglītības iestādes informācijas 

stendā, kā arī Izglītības iestādes mājas lapā un izglītojamo e-klases dienasgrāmatās. Izglītojamo mācību 

stundu slodze atbilst normatīvo aktu prasībām.  

Izglītības iestāde nodrošina izglītojamos ar izglītības programmu apguvei atbilstošiem mācību 

līdzekļiem. Šiem jautājumiem tiek organizētas pedagoģiskās padomes sēdes, kā arī ir izstrādāta izglītojamo 

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. 

Izglītības iestāde piedāvā izglītojamajiem 3 stundas sporta padziļinātai apguvei. Pamatskolas 

izglītojamie padziļināti apgūt mācību priekšmetus: ir pieejamas lietišķās fizikas un latviešu valodas 

nodarbības. Rezultātā izglītojamie piedalās Latvenergo organizētajā konkursā „eXperiments”. Skolā regulāri 

tiek izdota literārā avīze „Glābējincis”. Skola 2015. gadā iesaistījās datorikas aprobācijā. Piedāvātā datorikas 

programma tika aprobēta 1. un 4. klasē. Darba grupas izstrādātais mācību materiāls tika aprobēts 3 gadus. 

Darbs ar jaunā mācību satura apguvi datorikā turpinās arī nākamajos gados 1.,2.,3.,4.klasē interešu izglītības 

pulciņa nodarbībās. 

Katram izglītojamajam ir iespēja apmeklēt vairākus pulciņus. Izglītojamie pulciņos iegūtās prasmes 

demonstrē dažādos veidos, piedaloties amatieru badmintona līgā, Galda hokeja Latvijas un pasaules tūres 
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čempionātos, Pierīgas skolu peldēšanas sacensībās, labdarības un svētku koncertos skolā, novadā. Tiek 

organizēti pasākumi sākumskolas izglītojamiem un Mārtiņdienas tirdziņi. Skolas lepnums ir pūtēju orķestris.  
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Inčukalna pamatskolas interešu izglītības saraksts un tā dalībnieku skaits 

Interešu izglītības programmas 2016./2017. 2017./2018.  2018./2019. 

2.-4. klašu koris 38 37 37 

Zēnu vokālais ansamblis 12 13 13 

Meiteņu vokālais ansamblis 11 14 21 

1. klases ansamblis - 8 17 

Pūtēju orķestris 19 16 18 

Tautiskās dejas un tradīcijas 14 15 14 

Vizuālā māksla 44 24 20 

Kokapstrāde 18 10 11 

Lietišķā fizika - 5 5 

Datorika 50 55 57 

Robotika - - 8 

Esi līderis! - 12 13 

Vispārējā fiziskā sagatavotība 23 27 - 

Basketbols  - - 45 

 

Izglītojamiem ir iespēja apmeklēt skolas un pašvaldības bibliotēku. No 2012.gada rudens skola ir 

iesaistījusies Bibliotēku informācijas sistēmā ALISE, kas nodrošina visu bibliotekāro procesu automatizāciju. 

Skolas bibliotēku regulāri apmeklē apmēram 75% izglītojamo. 

Izglītības programmu realizāciju nodrošina kvalitatīvs pedagogu kolektīvs. 
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Skolā strādā atbalsta personāls– sociālais pedagogs, logopēds, skolas psihologs, medmāsa, pagarinātās 

dienas grupas skolotāji (sākumskolā). 

2017./2018.m.g. esam iesaistījušies projektā SAM 8.3.2. „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) 

 

Izglītības iestādes audzināšanas darbā liela vērība tiek piešķirta pilsoniskās audzināšanas un 

pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai. 

Skolas tradīcijas: 

 Zinību dienas svētku koncerts; 

 drošības diena ar BUB; 

 ziedu paklājs; 

 dzejas dienas septembrī un skatuves runas konkurss „Zvirbulis” pavasarī ; 

 rudens un pavasara pārgājienu nedēļas; 

 klašu fotografēšanās; 

 Mārtiņdienas gadatirgus; 

 skolas gaiteņu tematiskā dekorēšana; 

 konkurss „Labākā klase”; 

 Skolotāju dienas pasākums; 

 Olimpiskā diena; 

 skolas avīze „Glābējincis”; 

 draudzības dienas ar Aasmae skolu no Igaunijas un Jelgavas 2.pamatskolu; 

 latviešu gadskārtu pasākumi; 

 Latvijas gadadienas un atceres dienu pasākumi (lāpu gājiens Lāčplēša dienā, koncerti, viktorīnas, 

spēles, izstādes, piemiņas brīži); 

 piedalīšanās novada pasākumā „Staro Inčukalns”; 

 komandu foto orientēšanās spēle „Lāčplēšu skrējiens Inčukalnā” 

 skolas čempionāts galda hokejā; 

 skolas čempionāts badmintonā; 

 peldēšanas un sporta diena; 

 tematiskās nedēļas (vitamīnu, erudīcijas, krāsu, labestības, karjeras dienas u.c.); 

 Mātes dienas koncerts; 

 Pēdējais zvans 9.klases izglītojamajiem. 
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Skolas finansējums 

 

Inčukalna novada Dome rūpējas par kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu novadā. Skolas budžetu veido 

valsts mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku algām, pašvaldības finansējums administratīvi saimniecisko 

darbinieku, atbalsta personāla un interešu izglītības pedagogu algām, skolas komunālo maksājumu 

nodrošināšanai un skolas uzturēšanai, mācību grāmatām un mācību līdzekļiem. Skolai piešķirtais budžets 

nodrošina izglītības programmu realizāciju un skolas turpmāko attīstību. 

 

Inčukalna novada domes piešķirtais budžets 

 

Avots 2016.g. 2017.g. 2018.g. 

Tehnisko darbinieku atalgojums 129 483 eiro 121775 eiro 148 405 eiro 

Ēku, būvju telpu remonts, preces, 

pakalpojumi 

106997 eiro 40361 eiro 102643 eiro 

Pamatkapitāla veidošanai 6886 eiro 7107 eiro 5731 eiro 

Pašvaldības finansējums interešu 

izglītībai 

1314 eiro 0 eiro 0 eiro 

Pašvaldības finansējums atbalsta 

personālam 

10689 eiro 13365 eiro 16060 eiro 

Pašvaldības finansējums 5-6 g. grupai 6313 eiro 4431 eiro 5970 eiro 

Brīvpusdienas  4965 eiro  

(5.-6.kl.) 

1083 eiro  

(5.-7.kl.) 

16400 eiro 

(5. - 8.kl.)  

Citi ienākumi  1848 eiro 7490 eiro 
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Laikā no 2017. līdz 2019.gada augustam skolā veikti remontdarbi: 

2017. gadā veiktie remontdarbi Finansējums (EUR) 

1. stāva koridora sienu estētiski kosmētiskā atjaunošana 50 00 

2. stāva koridora sienu estētiski kosmētiskā atjaunošana 30 00 

212. kabineta kosmētiskais remonts un labiekārtošana 85 00 

213. kabineta kosmētiskais remonts un labiekārtošana 25 00 

214. kabineta kosmētiskais remonts un labiekārtošana 85 00 

3. stāva mācību telpu durvju maiņa koridora griestu 

renovācija, sienu estētiski kosmētiskā atjaunošana  

1 00 00 

2018. gadā veiktie remontdarbi Finansējums (EUR) 

3.stāva koridora grīdas seguma rekonstrukcija 230 m2 platībā 90 00 

303. kabineta kosmētiskais remonts, paplašināšana un 

labiekārtošana 

1 40 00 

304. kabineta kosmētiskais remonts un labiekārtošana 1 30 00 

312. sienas skapis 7 00 

2019. gadā veiktie remonti Finansējums (EUR) 

110. Telpas izbūve un atdalīšana no ēdamzāles un 115. un 

115.a telpas pārbūve pirmsskolas grupas mācību un atpūtas 

telpas vajadzībām 

104000 

Mēbeles un iekārtas izbūvētās pirmsskolas grupas (110. un 

115. telpa) vajadzībām 

44000 

 

Inčukalna novada dome nodrošina izglītojamo nokļūšanu uz skolu un mājām. 

Izglītojamajiem no 1. līdz 8.klasei tiek piešķirtas brīvpusdienas.(5.-7.klasei tās nodrošina pašvaldība). 
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2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un uzdevumi  
 

Skolas vīzija. Laba skola veselīgā sadarbības vidē, kurā izglītojamie mācās iegūst spēju domāt, 

rīkoties, saprast un vadīt savas emocijas, veidot attiecības ar citiem, pārvaldīt dažāda veida tehnoloģijas, 

ekonomiski un ekoloģiski vadīt resursus un veidot jaunas vērtības. 

 

Skolas pamatmērķi: 

 

 veidot izglītības vidi, lai veicinātu katra izglītojamā harmoniskas personības veidošanos un 

attīstību; 

 organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina kompetenču pieejā balstīta mācību satura 

realizāciju. 

 

Skolas galvenie uzdevumi: 

 

 īstenot izglītības programmas atbilstoši izglītības pakāpei; 

 uzlabot izglītojamo lasītprasmi; 

 uzlabot izglītojamo radošo darbu kvalitāti; 

 veicināt izglītojamo pilsonisko līdzdalību un piederību valstij; 

 racionāli un mērķtiecīgi izmantot skolai piešķirtos budžeta līdzekļus. 

 

Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošanas izvērtējums 

 

Skolas darbības 

jomas 

Darbības prioritātes Sasniegtais 

 

1.Mācību saturs 

 

Sekmēt izglītojamā 

zināšanu 

pilnveidošanu un 

praktisko prasmju 

(kompetenču) 

attīstīšanu datorikā  

 

 

 

 

 

 

Uz kompetencēm 

balstīto mācību 

standartu ieviešana 

 Papildināts ITK kabinets ar projektoru un ekrānu; 

 Mācību materiālu bāzi nodrošina startit.lv vide; 

 Nodarbības „Datorika” ieviešana kopš 2015./2016. 

m.g.; 

klases 15./16. 16./17. 17./18. 18./19. 

1. 36 15 12 15 

2. - 35 14 13 

3. - - 29 14 

4. 23 - 9 15 

 50 % skolas pedagogu izgājuši 36 h kursus „Mācību 

materiālu izstrāde, izmantojot vektorgrafikas datorprogrammu 

iespējas”. 

2017./ 2018. mācību gadā pievērsta īpaša uzmanība 

projektam „Kompetenču pieeja mācību saturā“:  

 iepazīta pilotskolu pieredze, apmeklējot dažādus 

seminārus  

 mācību jomu pārstāvji piedalījās seminārā 
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„Mūsdienīgas lietpratības izglītība:mācību satura un pieejas 

apraksts” Mārupes vidusskolā 

 skolas administrācija un MA vadītāja piedalījās 54 

stundu profesionālās kompetences pilnveides programmā 

„Kompetenču pieeja mācību saturā: „Skolu vadības loma jaunā 

mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā”  

 2 pedagogi izgājuši 36 st. kursus „Mācību satura 

veidošana ar tehnoloģiju palīdzību” 

 2 pedagogi izgājuši 36 st. kursus „Spēļošanas elementu 

un sociālo tīklu vides jēgpilna izmantošana mācību procesā” 

 2 pedagogi – 24 st.“Actionbound pilsētvides 

orientēšanas lietotne mācību procesam un eTwinning 

projektiem”. 

2. Mācīšana un 

mācīšanās 

 

Izglītojamo izziņas 

darbības un 

sadarbības prasmju 

veicināšana  

 

2016. – 2018. darbojāmies Erasmus+KA1 projektā 

„Zaļais lietussargs” 2016-1-LV01-KA101-022610: 

 divi pedagogi piedalījās kursos Somijā „Every Pupil is 

Important” („Katrs izglītojamais ir svarīgs”) 

 trīs pedagogi piedalījās kursos Portugālē „Outdoor 

Education” („Ārvides izglītība”) 

 2017./2018. m.g., izmantojot apgūto pieredzi un 

zināšanas, tika organizētas mācību stundas ārvidē 

 realizējot ārvides stundas, tika pilnveidotas izglītojamo 

pētnieciskās darbības prasmes 

 visiem pedagogiem sadarbojoties, izveidots 

palīgmateriāls izglītojamajiem un skolotājiem buklets-atgādne 

 mācību stundās skolotāji piedāvā jēgpilnus 

daudzveidīgus uzdevumus, kas palīdz izglītojamajiem sasniegt 

rezultātus 

 sadarbības prasme tiek attīstīta, dažādojot mācību 

metodes (kooperatīvā mācīšana, projektu darbi, pāru darbi, 

lomu spēles, informācijas pārnešana utt.) 

 priekšmetu skolotāji sadarbojās, veidojot 

starppriekšmetu projektus mācību satura veiksmīgai apguvei.  

3. Izglītojamo 

sasniegumi 

 

Izglītojamo 

sasniegumu 

paaugstināšana 

sporta disciplīnās 

 

 2016./2017. mācību gadā ar Inčukalna novada domes 

atbalstu un finansējumu tika uzstādīti āra trenažieri, ķīmiski 

apstrādāti skrejceliņi pret nezāļu augšanu.  

 2018. gada maijā uzsākta kapitālā stadiona 

rekonstrukcija, pārbūve. 

 Peldēšanas pulciņa nodarbībās iesaistīti  15-20 

sākumskolas izglītojamie katru mācību gadu.  

 Izglītojamajiem ir iespēja apmeklēt sporta kluba 

“Gauja” piedāvātās peldēšanas treniņu nodarbības pa vecuma 

grupām un ūdenspolo nodarbības. 

 Tiek piedāvāts fiziskās sagatavotības pulciņš ar 

padziļinātu badmintona apguvi; futbols tiek apgūts projekta 

„Sporto visa klase” ietvaros. 

 Regulāri treniņi un labi rezultāti galda hokejā.  

 Regulāri tiek organizētas  Pierīgas skolu sacensības 

peldēšanā. 

 Regulāri tiek organizētas sacensības galda hokejā. 

 Sports un veselīgs dzīvesveids tiek popularizēts, rīkojot 

„Ģimenes sporta dienu”. 
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4. Skolas vide; 

atbalsts 

izglītojamajiem; 

resursi 

 

 

Veselību veicinošas 

skolas fiziskās un 

sociālpsiholoģiskās 

vides veidošana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozitīva skolas tēla 

veidošana un 

popularizēšana 

 Sadarbojoties ar SIA „Latvijas lauku konsultācijas 

centrs” filiāli „Meža konsultāciju pakalpojumu centrs”, 

realizētas nodarbības dabā par šādām tēmām: 

 Putnu dienas. 

 Koka kā videi draudzīga materiāla izmantošanas veidi 

agrāk un tagad. 

 Dabas daudzveidība Gaujas nacionālajā parkā. Līgatnes 

dabas parks. 

 Iepazīsties – mežs.  

 Piedaloties konkursā „Latvijai zaļai būt”, iegūta 1. 

vieta un veikti šādi pasākumi: 

 informatīvs seminārs Inčukalna Tautas namā par 

Inčukalna gudrona dīķa ietekmi uz vidi; 

 meža sakopšanas talkas kopā ar vecākiem; 

 izglītojamie izstrādāja projektu par videi draudzīgu 

iepakojumu lietošanu, prezentējot vecākiem; 

 meža stādīšana – „Kopā nākotnes mežam!”;  

 radošo darbu konkursi dzimtajā valodā un vizuālajā 

mākslā. 

 2017. gada vasarā skolotāji, bērni un vecāki veica 

skolas gaiteņu krāsošanas darbus. 

 Ar 2017./2018. m.g. uzsākta garo starpbrīžu pavadīšana 

ārpus skolas – Somijas kursu pieredze no projekta „Zaļais 

lietussargs”. 

 Aktualizēta dinamiskās pauzes nepieciešamība mācību 

stundās. 

 Dažās sākumskolas klasēs rīts sākas ar vingrošanu.  

 1.-2.klašu izglītojamie apguva „Pareizas stājas un 

elpošanas vingrinājumu kopumu”.  

 Skolas atbalsta personāls regulāri gatavo informatīvus 

uzskates līdzekļus par veselības tēmām un piedalās klases 

stundās, stāstot par veselības tēmām.  

 Skola piedalās projektā „Sporto visa klase” kopš 

2015./2016. m. g.  

 2016.gadā skola ieguva statusu „Veselību veicinošā 

skola”.  

 Veselību veicinošo skolu koordinatori apmeklēja 

kursus par veselības veicināšanas jautājumiem:  

„Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla aktualitātes. 

Skolas fiziskā vide,tās ietekme uz veselību”.  

„Veiksmīgas komunikācijas priekšnosacījumi”, „Cilvēku 

tipi”. 

 Visi skolas darbinieki ir izgājuši apmācību par bērnu 

tiesību aizsardzības jautājumiem.  

 Aktivizēta skolas padomes darbība.  

 Organizētas „Ģimeņu sporta dienas”, kopīgas vecāku 

un bērnu ekskursijas,talkas, sapulces.  

 Ir uzlabots skolas mājas lapas dizains un tehniskie 

parametri; regulāri tiek atjaunota un papildināta informācija, 

palielinājies apmeklētāju skaits.  

 Skolas pirmajā stāvā ir izvietots informatīvais monitors 

ar akuālo informāciju.  
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 Darbinieki, absolventi, izglītojamie 2016./2017.m.g. 

aktīvi iesaistījās skolas 50 gadu jubilejas un salidojuma 

organizēšanā.  

 Ir izveidots virtuālais skolas vēstures muzejs. 

https://muzejs.incukalnapsk.lv/  

 Ir izveidots skolas youtube kanāls. 

 ReTv sižeti par skolas dalību projektos novada un 

valsts līmeņa projektos. 

 Ar skolas jaunumiem regulāri var iepazīties laikrakstā 

„Novada Vēstis”. 

 Izveidota labiekārtota pagarinātās dienas grupa. 

 Tiek organizētas iepazīšanās ekskursijas pirmsskolas 

vecuma bērniem, viņu vecākiem. 

 Skolas direktors piedalās PII vecāku sapulcēs. 

 Dalība Pierīgas labās prakses skolu konkursā „Neturi 

sveci zem pūra”. 

5. Resursi Skolas materiāli 

tehniskās bāzes 

papildināšana un 

uzturēšana. 

 Ir iegādāti  16 jauni datori skolotājiem un  13 

projektori.  

 Veiksmīgai digitālo prasmju attīstībai ir iegādātas 

jaunas programmas datoriem (piem. Sony Vegas Pro, attēlu 

apstrādes programma Corel Draw).  

 Pedagogi ir nodrošināti ar nepieciešamajiem 

metodiskajiem materiāliem, mācību līdzekļiem. 

 Nodrošināta atbilstoša pagarinātās dienas grupas telpa. 

 Veikti remonti vizuālās mākslas, mūzikas, svešvalodu, 

latviešu valodas, fizikas, sākumskolas kabinetos. 

 Nomainītas kabinetu durvis 3.stāvā un renovētajiem 

kabinetiem;  

 atjaunots gaiteņu sienu krāsojums visā skolā; 

 renovēta aktu zāles grīda; 

 nomainīta 3. stāva gaiteņa un rekreācijas zonu grīda, 

labiekārtotas rekreācijas zonas; 

 renovēts sporta stadions; 

 paplašināta velosipēdu stāvvieta pie skolas;  

 labiekārtota „Zaļā klase”; 

 izbūvēta jauna pirmsskolas grupa. 

6. Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

 

Jaunu darba 

samaksas noteikumu 

ieviešana  

 

1.Izstrādāti jauni pedagogu darba pienākumu apraksti. 

2.Veikta skolotāju amata vienību plānošana, vadoties pēc 

jaunajiem darba samaksas noteikumiem.  

3.Veikta tarifikācija, vadoties pēc jaunajiem darba 

samaksas noteikumu kritērijiem. 
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Pašvērtējuma izvērtēšanas metodes 

 

Skolas darba izvērtējums un pašvērtējuma ziņojuma sagatavošanā ir izmantotas:  

• skolas dokumentu un materiālu analīzes – mācību programmas, mācību priekšmeta tematiskie plāni, 

klašu žurnāli, darba plāni, metodisko komisiju dokumentācija, pārbaudes darbu un valsts pārbaudes darbu 

analīzes rezultāti, izglītojamo vērtējumu uzskaites materiāli, sanāksmju un sēžu protokoli, iekšējās kārtības 

noteikumi, inspekciju akti, budžeta tāmes, iekšējās kontroles materiāli, statistikas dati;  

• mācību priekšmetu stundu, nodarbību, konsultāciju un pasākumu vērošanas – vērotas un analizētas 

mācību priekšmetu stundas, interešu izglītības nodarbības, mācību priekšmeta pedagogu konsultācijas, 

ņemts vērā pasākumu izvērtējums;  

• intervijas, sarunas – individuālās sarunas ar pedagogiem, izglītojamajiem, vecākiem, klašu 

audzinātāju darba materiāli, direktora un direktora vietnieku darba materiāli;  

• mācību priekšmetu pedagogu un klašu audzinātāju, atbalsta personāla darba pašvērtējumi, aptaujas 

un anketas;  

• iestādes telpu, teritorijas un resursu apsekošana. Datorklases, bibliotēkas un sporta zāles noslodze, 

mācību kabinetu apsekošana. Skolā tiek veikta inventarizācija, vides risku izvērtējums, vērtēts klašu un 

skolas mikroklimats un fiziskā vide. Notiek regulāra izglītojamo izpēte. 
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4. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma 

līmeni atbilstošajos kritērijos 
 

4.1. Mācību saturs - Izglītības iestādes īstenotās izglītības programmas  

   

Inčukalna pamatskolā tiek īstenotas 3 licencētas izglītības programmas: 

 

Nr. Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Program- 

mas kods 

Licenzēšan

as datums 

Izglīto- 

jamo 

skaits 

2016./17.

m.g. 

Izglīto- 

jamo 

skaits 

2017./18.

m.g. 

Izglīto- 

jamo 

skaits 

2018./19.

m.g. 

1. Vispārējās 

pamatizglītības 

programma 

 

21011111 

 

08.10.2009. 

 

212 

 

214 

 

231 

2. Vispārējās 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

 

01011111 

 

08.10.2012. 

 

25 

 

26 

 

26 

3. Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās 

traucējumiem 

 

 

21015611 

 

 

02.11.2009. 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 Izglītības programmu realizācija notiek atbilstoši licencē noteiktām prasībām. Skola savlaicīgi veic 

nepieciešamos grozījumus izglītības programmās atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Izglītības programmas 

atbilst Valsts pamatizglītības standarta un pamatizglītības mācību priekšmetu standartu prasībām. Izglītības 

programmu īstenošanā tiek ievērota mācību priekšmetu satura pēctecība. 

 Mācību priekšmetu pedagogi strādā pēc LR Izglītības un zinātnes ministrijas mācību priekšmetu 

programmu paraugiem vai uzlabotajām paraugprogrammām. Izmantotās mācību priekšmetu programmas atbilst 

licencētajām izglītības programmām. 

 Mācību priekšmetu pedagogi pārzina pamatizglītības mācību priekšmetu standartus, mērķus un 

uzdevumus, mācāmā priekšmeta saturu un tā atbilstību skolā realizējamajām izglītības programmām. Visi 

pedagogi paredz mācību satura apguves secību, dažādu tēmu apguvei paredzēto laiku, izvēlas nepieciešamos 

mācību līdzekļus, darba metodes, vērtēšanas formas, metodiskos paņēmienus, mācību vielas sasaisti ar reālo 

dzīvi,  paredz mācību darbā diferencētu pieeju.  

Plānojot mācību priekšmeta apguvi konkrētajā klasē, pedagogi ņem vērā izglītojamo individuālo attīstību, 

psiholoģiskās īpatnības, spējas, motivāciju un intereses. Klašu audzinātāji strādā pēc pašu izstrādāta tematiskā 

plāna atbilstīgi skolas Audzināšanas darba programmai, kas izstrādāta atbilstīgi 2016.gada 15.jūlijā 

apstiprinātiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 480.  
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Visos mācību priekšmetos ir individuālās nodarbības. Visas individuālās nodarbības tiek reģistrētas e-

klases žurnālā. 

Katra mācību gada sākumā atbilstīgi licencētajām izglītības programmām tiek apstiprināts mācību plāns, 

precizējot fakultatīvo nodarbību izmantošanu. 

Izglītojamo mācību slodze atbilst normatīvo aktu prasībām.  

Atbilstīgi mācību plānam tiek apstiprināts mācību priekšmetu stundu saraksts, fakultatīvo nodarbību 

saraksts. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir e-klasē, individuālo nodarbību saraksts ir publicēts skolas mājas 

lapā www.incukalnapsk.lv un tie ir pieejami skolas 2.stāva vestibila informācijas stendā, skolotāju istabas 

informācijas stendā.  

Par izmaiņām mācību priekšmetu stundu sarakstā, fakultatīvo nodarbību sarakstā izglītojamie un 

pedagogi tiek savlaicīgi informēti. Informācija par izmaiņām pieejama skolas mājas lapā un ir redzama 

monitorā skolas pirmajā stāvā. 

Skola nodrošina izglītojamos ar nepieciešamo mācību literatūru un mācību līdzekļiem. Mācību 

literatūras un mācību līdzekļu iegādes nepieciešamība tiek plānota regulāri, apspriesta metodiskajās 

apvienībās un realizēta, sadarbojoties ar skolas bibliotekāri un skolas administrāciju. Skolā ir apstiprināts 

izmantojamās mācību literatūras saraksts trim mācību gadiem, kas nepieciešamības gadījumā tiek koriģēts. 

Skolas administrācija regulāri koordinē un pārrauga mācību priekšmetu programmu īstenošanu, 

nodrošina kvalitatīvas konsultācijas, sniedz skolotājiem nepieciešamo informāciju un resursus. Skolas 

administrācija un MA vadītāja piedalījās 54 stundu profesionālās kompetences pilnveides programmā 

„Kompetenču pieeja mācību saturā: Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai 

skolā”. 

Skolotāji sadarbojas attiecīgas jomas metodiskajās apvienībās. Reizi nedēļā tiekas dažādu mācību 

priekšmetu pedagogi, lai plānotu un gatavotu starpdisciplinārās mācību stundas, kas vērstas uz mācību 

priekšmetu integrēšanu, reālu dzīves problēmu risināšanu, jaunu ideju veidošanu.  Plāno skolas pasākumus, 

projektu dienas „Darbojies citādi”. Apmeklē kursus un seminārus, piedalās pieredzes apmaiņā, iepazīstas ar 

pilotskolu pieredzi, apmeklējot dažādus seminārus; mācību jomu pārstāvji piedalījās seminārā „Mūsdienīgas 

lietpratības izglītība: mācību satura un pieejas apraksts”. Lai veiksmīgāk īstenotu skolā piedāvātās 

programmas, 2017./2018. mācību gadā skolas pedagogiem bija iespēja pilnveidot savas zināšanas IKT jomā, 

tai skaitā apmeklēt 36 h kursus „Mācību materiālu izstrāde, izmantojot vektorgrafikas datorprogrammu 

iespējas”, Google vides izmantošana (kalendārs, Google Drive). 2019. gada vasarā viens pedagogs apguva 

pedagogu profesionālās pilnveides programmu „Mācīšanās lietpratībai, īstenojot programmēšanas mācību 

saturu datorikā 1.-4.klasē” (72 h). Divi pedagogi  -  „Mācību satura veidošana ar tehnoloģiju palīdzību” – 36 

h, divi pedagogi "Spēļošanas elementu un sociālo tīklu vides jēgpilna izmantošana mācību procesā" 36 h; 

divi pedagogi – „Actionbound pilsētvides orientēšanas lietotne mācību procesam un e-Twinning projektiem” 

– 12 h. 

Skolā plāno un realizē individuālo darbu ar talantīgajiem izglītojamajiem un tiem izglītojamajiem, 

kam ir mācīšanās traucējumi, kā arī nodrošina konsultācijas, gatavojoties valsts pārbaudes darbiem. 

http://www.incukalnapsk.lv/
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Lielākā daļa skolotāju un izglītojamo uzskata, ka mācību tēmu apguvei paredzētais laiks ir optimāls, 

lai izglītojamie varētu sasniegt savām spējām atbilstošus rezultātus. Pēc nepieciešamības skolotāji veic 

korekcijas tematiskajos plānos. 

 

Stiprās puses. 

   

 Visos mācību priekšmetos izglītojamajiem ir pieejamas individuālās nodarbības. 

 Skolas administrācija plāno un atbalsta pedagogu dalību kursos, semināros u.c. izglītojošos 

pasākumos, gatavojoties kompetenču mācību satura ieviešanai.  

 Noteiktas regulāras tikšanās reizes dažādu mācību priekšmetu skolotājiem, lai plānotu 

starpdisciplināras stundas u.c. pasākumus. 

 Iestāde pilnībā nodrošina ar izglītības programmu realizēšanai nepieciešamo mācību literatūru un 

mācību līdzekļiem.  

  Iestāde ir atvēta izglītības procesa inovācijām.  

 

Tālākās attīstības vajadzības. 

 

 Jaunā, kompetencēs balstītā vispārējās izglītības satura ieviešana un mācību kabinetu iekārtošana 

atbilstoši jaunajām prasībām. 

 Aktualizēt un pilnveidot iestādes īstenotās izglītības programmas atbilstoši izglītojamo un viņu 

vecāku pieprasījumam un tendencēm valstī. 

 Mācību un metodiskos materiālus izstrādāt atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju iespējām, izmantojot 

interaktīvās tāfeles, planšetes, mobilos telefonus. 

 Turpināt pedagogu izglītošanu. 

 Turpināt savstarpējo pedagogu pieredzes apmaiņu. 

 

Vērtējums - ļoti labi 
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4.2. Mācīšana un mācīšanās  

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte  

 

Skolā regulāri tiek vērtēta mācību stundu kvalitāte, pedagogu darba kvalitāte. Ir noteikti kritēriji pedagogu 

darba kvalitātes novērtēšanai. 

Mācību stundu vērošanas rezultāti liecina, ka pedagogu izmantotās mācību metodes un darba formas ir 

daudzveidīgas, atbilstīgas mācību priekšmeta saturam, izglītojamo vecumam un spējām, interesēm konkrētajā 

klasē, atbilstīgi konkrētai mācību vielai, mācību priekšmeta specifikai. Gandrīz visās vērotajās mācību stundās 

mērķi ir skaidri formulēti un izglītojamajiem sasniedzami. Stundu plānojums ir loģiski strukturēts, veicina mērķu 

un izvirzīto uzdevumu sasniegšanu. Stundās pedagogi saprotami izskaidro mācību stundas uzdevumus, 

realizējamos mērķus, sasaista tos ar iepriekš mācīto, ievēro pēctecības principus. Ievērojot izglītojamo dažādās 

spējas, pedagogu skaidrojums mācību stundās tiek papildināts ar daudzveidīgiem uzskates līdzekļiem gan no e 

- vidē pieejamajiem interaktīvajiem materiāliem, gan  arī no pašu pedagogu gatavotiem materiāliem. 

Mācīšanas procesā lielākā daļa pedagogu veido kvalitatīvu pedagoga un izglītojamā dialogu, izglītojamie 

tiek iesaistīti darba procesā, izvirzot stundā sasniedzamo rezultātu. Pedagogi rosina izteikt savu viedokli, 

izmantot iepriekšējo pieredzi, analizēt, pētīt, izdarīt secinājumus, veidot savu attieksmi; izglītojamajam ir iespēja 

veikt pašvērtējumu stundas noslēgumā. Pedagogi cenšas sekmēt mācīšanas procesu, veidojot labvēlīgu gaisotni 

katrā klasē. Izglītojamie tiek mudināti strādāt radoši, mērķtiecīgi, atbilstīgi savām spējām.  

Pedagogi savā darbā regulāri izmanto inovatīvās mācību metodes (dažādu problēmjautājumu risināšana, 

pētījumi, lomu spēles, diskusijas, starpdisciplinārās  mācību stundas – piemēram, angļu valoda – informātika; 

angļu valoda-vācu valoda-mājturība; literatūra – vizuālā māksla utt.), izmanto dažādus nestandarta stundu veidus, 

kā arī  izmanto dažādas kooperatīvās mācīšanās metodes un metodes darbam ar tekstu. Bieži klasēs tiek 

izmantots pāru un grupu darbs, kas dod iespēju visiem izglītojamajiem savu viedokli izteikt vispirms mazajās 

grupās, gūstot pārliecību par savām spējām, pēc tam darbu prezentēšana notiek  klasē, izsakot un pamatojot savu 

viedokli. Mācību stundās tiek izmantota arī drāmas metode. 

2018./2019. m. g. skolas pedagogi mērķtiecīgi apmeklēja kolēģu vadītās stundas, pēc kurām notika 

profesionālās sarunas par vērotās stundas gaitu. 

Mācību metožu izvēle ikdienas darbā tiek koriģēta atkarībā no pārbaudes darbu rezultātiem un izglītojamo 

mācību vielas uztveres spējām. Ne vienmēr izglītojamo mācīšanās temps ļauj sasniegt paredzētos mērķus un 

uzdevumus plānotajā laika periodā.  

Vecāki tiek aicināti vērot  mācību stundas un fiksēt sava bērna darbu stundā, atzīmēt savus vērojumus, pēc 

tam ar pedagogu izrunāt redzēto. 

Skolā ir izstrādāti „Inčukalna pamatskolas noteikumi par mājas darbu sistēmu”, kas nosaka mājas darbu 

uzdošanas regularitāti, daudzumu un apjomu dažādās klašu grupās. Pedagogi uzdod dažādus, daudzveidīgus 

mājas darbus, tie ir gan mazi projekti, gan dažādi uzdevumi mācību vielas nostiprināšanai, gan pētījumi un 

eksperimenti, gan radošie darbi. Lielākā daļa  izglītojamo atzīst, ka mājas darbu apjoms ir pietiekams un viņi var 
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tos izpildīt.  

Skolā tiek sastādīts pārbaudes darbu grafiks, kas nodrošina izglītojamo informēšanu par pārbaudes darbu 

norisi un regulē izglītojamā mācību slodzi.  

Pedagogi regulāri veic sava darba pašvērtējumu.  

Kopš 2010./2011.m.g. skolā tiek izmantots SIA „Digitālās ekonomikas attīstības centra” izstrādātais 

skolvadības sistēmas „e-klase” žurnāls, tas tiek aizpildīts atbilstīgi normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.  

 Skolas mācību priekšmetu kabineti ir apgādāti ar mācību satura apguvei nepieciešamajiem mācību 

līdzekļiem, ko pedagogi izmanto savā darbā. Pedagogi veido savus metodiskos materiālus, tai skaitā 

elektroniskos materiālus, dažādu tēmu prezentācijas materiālus Active Inspire, Power Point, Prezi 

programmās.  

Regulāri notiek pedagogu pieredzes apmaiņa, savstarpējā apmaiņa ar izveidotajiem metodiskajiem 

materiāliem un kursos iegūtajām zināšanām. 

Skolā katrā kabinetā ir dators ar nepieciešamajām programmām, lai izmantotu dažādus materiālus, un 

interneta pieslēgumu. Mācību procesā tiek izmantotas 2 interaktīvās tāfeles bioloģijas – ķīmijas kabinetā un 

svešvalodas un latviešu val. kabinetā. No 2015. gada veiksmīgi 14 kabineti aprīkoti ar labiem projektoriem un 

ekrāniem un divos kabinetos ir datu kameras. Tas ļauj stundās regulāri izmantot elektroniskos mācību materiālus, 

izmantot dažādas tehnoloģijas. Izglītojamo apmācībai tiek uzturētas 2 datorklases ar 25 darbvietām. Pasākumu 

fiksēšanai fotoaparāts un video uzņemšanas kamera.  

Skolā pieejams bezvadu internets gan skolotājiem, gan bērniem.  

Pedagogi regulāri papildina savas zināšanas un savstarpēji apmainās ar pieredzi un palīdz ikvienam 

pedagogam un izglītojamajam strādāt ar interaktīvajām tehnoloģijām.  

Pedagogi mācību vielu saista ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm, izmantojot konkrētus, 

izglītojamajiem saprotamus piemērus. 2017./2018 m. g. skolā darbojās Erasmus+ projekta „Zaļais lietussargs”, 

kura ietvaros skolā tika pievērsta īpaša uzmanība izglītībai ārpus telpām. Valodas, svešvalodu, vēstures stundas 

dažreiz notiek sadarbībā ar skolas un pagasta bibliotēku, Inčukalna Tautas namu.  

Lai veicinātu izglītojamo mācīšanās motivāciju un radītu interesi par apgūto zināšanu saistību ar reālo 

dzīvi, plānveidīgi tiek organizētas mācību ekskursijas, pārgājieni. Katru gadu izglītojamie dodas pārgājienos, lai 

iepazītu Inčukalna novadu un tā objektus – Velna alu, „Rāmkalnus”, gudrona dīķi, Vangažu baznīcu u.c. 

Iepazīstam tuvākos kaimiņus- Siguldu, Turaidas muzejrezervāta piedāvātās izglītības programmas, Krimuldas 

baznīcu, Kubeseles pilskalnu, Allažu pagasta unikālos dabas objektus – Ezernieku karsta kritenes, Kaļķugravas 

avotus, Čerņavsku akmeni, u.c. Regulāri klašu kolektīviem tiek organizētas ekskursijas uz Dabas muzeju,  

Motormuzeju,  apmeklēts Zinātnes centrs Cēsīs un AHHA centrs Tartu,  Rakveres pils, padomju laika liecību 

parks Druskininkos Lietuvā. 2017./2018.g. izlaiduma klase devās ekskursijā uz Slovākiju un Čehiju, kur 

iepazinās ar dabas un vēstures objektiem, kā arī apmeklēja un iepazinās ar pamatskolas darbu Slovākijā. 

 Skolā ir izstrādāti Noteikumi par mācību ekskursiju un pārgājienu organizēšanu, kas nodrošina kvalitatīvu 

mācību ekskursiju un pārgājienu norisi. 

 



21 

Skolas projektu nedēļas laikā 2016./2017. gadā visa skola gatavojās skolas 50 gadu jubilejai, vācot ziņas 

par bijušajiem skolas absolventiem un pedagogiem virtuālajam skolas muzejam. 2017./2018. g. projektu nedēļa  

tika plānota tā, lai izglītojamajiem būtu iespēja iepazīt dažādu profesiju darbības aspektus un gūt papildus 

informāciju, kas saistīta ar izglītojamo interesējošo tēmu un gūt papildus informāciju, kas saistīta ar izvēlēto  

vidējās izglītības programmu. „No senas profesijas līdz mūsdienu tehnoloģijām”, Gaismas pils, IT Demo 

centrs-9.kl.; Farmācijas, aptiekāra darbs, kas ir aptieka? Kur mācīties par farmaceitu? - 2.klases; ELVI 

Konditora darbs un meistarklase konditorijā -3.klases; Inčukalna BUB ugunsdzēsēju darbs, atbildība, fiziskā 

veselība-5.- 8.klases. 2018./2019.m.g. tika noorganizēta starpdisciplinārā mācību diena. 

2016./2017.m.g. iesākām Erasmus+ projektu 2016-1-LV01-KA101-022610 „Zaļais lietussargs”, kura 

laikā aktualizējām iekļaujošo izglītību. Divi skolas pedagogi apmeklēja mācību kursus Somijā „Katrs 

izglītojamais ir svarīgs”. Kursos gūtās atziņas tika prezentētas skolas pedagogiem un tika ieviestas skolas dzīvē: 

„Zināšanu kāpnes”, atbalsta materiāls izglītojamajam „Incis dodas palīgā” (atgādnes), āra starpbrīži, skolas 

sauklis „Zinu, cienu, palīdzu -  esmu laimīgs”. 2017./2018.gadā projekts turpinājās ar 3 pedagogu kursiem 

Portugālē „Ārvides izglītība visiem” („Outdoor Education for All”). Šī projekta rezultātā tiek vērsta lielāka 

uzmanība stundām, kas notiek ārpus skolas telpām. No 2019. g. 1. jūnija skola iesaistījusies Erasmus+ projektā 

2019-1-LV01-KA101-060156 „Soli pa solim augšup”, šī projekta ietvaros 7 skolas pedagogi piedalīsies kursos, 

ko organizē Krētas universitāte „ICT and Collaborative Creativity Towards the Classroom of the 21st Century: 

From Theory to practice” („IKT un Radošā sadarbība 21. gadsimta klasēs, No teorijas uz praksi"). 

Pedagogi lielu vērību  pievērš izglītojamajiem ar nepietiekamām zināšanām un prasmēm, veicot 

individuālu izskaidrošanas darbu. Mācību procesā izglītojamie līdzdarbojas.  

 

Stiprās puses.  

 Pedagogu  kolektīvs ir radošs un ieinteresēts, inovatīvs, pedagogi veic vispusīgu metodisko 

darbību. 

 Veiksmīga dalība Erasmus+ projektos. 

 Mācību process tiek saistīts ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. 

 Skolā nodrošināta labvēlīga emocionālā vide skolotāja un izglītojamā sadarbībai. 

 Tiek organizēts metodiskais darbs mācību procesa kvalitātes paaugstināšanai. 

 

Tālākās attīstības vajadzības. 

 Turpināt pilnveidot pedagogu prasmes jaunāko tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā. 

 Plānojot mācību stundu, pievērst uzmanību sasniedzamajam rezultātam un atgriezeniskajai saitei. 

 Mācību priekšmetu pedagogiem turpināt sadarbību ar atbalsta personālu mācību grūtību diagnostikā. 

 Turpināt pedagogu sadarbību, daloties pieredzē ar kolēģiem, apmeklējot kolēģu stundas un kopā meklējot 

efektīvākās mācību darba formas un metodes. 

 Veikt ieteiktos labojumus Erasmus+ projekta KA2 „Together... in the Winds of Change” pieteikumā, lai 
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strādātu kopīgi ar vēl 5 dalībvalstīm – Portugāli, Bulgāriju, Itāliju, Rumāniju, Turciju. 

 

Vērtējums – ļoti labi  

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte  

 

Mācību process skolā tiek organizēts atbilstoši ārējiem un skolas izstrādātajiem iekšējiem 

reglamentējošajiem dokumentiem, tā lai izglītojamie zina un saprot mācīšanās darbam izvirzītās prasības.  

Skolā regulāri tiek izvērtētas izglītojamo zināšanas un prasmes mācību priekšmetos. Katra mācību gada 

sākumā tiek veikta zināšanu diagnosticēšana, analizētas izglītojamo zināšanas un plānota turpmākā darbība. 

Mācību priekšmetu skolotāji un klašu audzinātāji veic mācību sasniegumu dinamikas analīzi un izveidoto datu 

apkopojumu izmanto problēmsituāciju konstatēšanai, motivētākos izglītojamos rosinot gatavoties dažādiem 

ārpus ikdienas mācību procesa pasākumiem, vāji motivētos rosinot apmeklēt individuālā darba nodarbības. Par 

mācību sasniegumu dinamikas avotu tiek izmantota e-klases sistēma.  

Pedagogi mērķtiecīgi organizē izglītojamos mācību darbam. Izglītojamie katrā mācību priekšmetā tiek 

iepazīstināti ar mācību darbam izvirzītajām prasībām konkrētajā mācību gadā, kā arī ar vērtēšanas kārtību katrā 

konkrētajā mācību priekšmetā, kurā norādīta arī formatīvās vērtēšanas un mājas darbu uzdošanas kārtība. 

Izglītojamie tiek iepazīstināti ar kritērijiem, pēc kuriem tiks izvērtēta viņu mācīšanās darbība. Gandrīz visi 

izglītojamie zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības. 

Ikdienas mācību procesā liela vērība tiek pievērsta izglītojamo mācīšanās motivācijas veidošanai. Gandrīz 

visi izglītojamie atzīst, ka apzinās augstu mācību sasniegumu nozīmi tālākizglītībā, nākotnes profesijas apguvē.  

Svarīgs akcents mācīšanās motivācijas veidošanā tiek likts uz  ikdienas darba vērtēšanu,  īpaši uzsverot 

uzslavu nozīmi izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Tā kā vairākiem izglītojamiem nepieciešama 

papildus motivācija mācību darbam,  skolotāji dalījās uzslavu lietošanas pieredzē un  izstrādāja īpašu uzslavu 

lietošanas sistēmu skolā.  

Mācīšanās procesā liela vērība tiek pievērsta izglītojamo patstāvīgai darbībai - izglītojamie uzņemas 

līdzatbildību par mācību procesa norisi, patstāvīgi plāno savu mācību darbību un laiku, kā arī veic pašvērtējumu, 

analizējot sasniegto, apzinoties uzlabojamās vajadzības. Izglītojamo darba pašvērtēšanai mācīšanās procesā tiek 

pievērsta īpaša uzmanība kā vienam no mācīšanās kvalitātes svarīgākajiem rādītājiem.  

Ļoti svarīgas mācību procesā ir izglītojamo sadarbības prasmes, kuras attīsta, regulāri strādājot pāros un 

grupās, izstrādājot kopīgus projektus. Pārsvarā izglītojamie labprāt strādā pāros un grupās, pedagogu rosināti 

palīdz viens otram mācīšanās procesā, uzņemas līdzatbildību par mācību darba rezultātu. Interaktīvās mācību 

metodes veicina izglītojamo prasmju attīstīšanu grupu darbā, kopīgi veicot dažādus uzdevumus un risinot 

problēmas. 

Lielākā daļa izglītojamo aktīvi iesaistās mācību procesā, izprot mācīšanās nepieciešamību, izsaka savus 

priekšlikumus mācību procesa organizācijai. Izglītojamajiem, kas neprot tik labi organizēt savu mācību darbu, 
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tiek sniegta palīdzība, atbalsts mācību stundās, individuālajās nodarbībās pēc stundām un pagarinātajā dienas 

grupā (1. – 4.kl.).  

Tā kā Izglītības iestādē mācās izglītojamie, kas apgūst speciālās pamatizglītības programmu, ikdienas 

mācību procesā viņi mācās izmantot dažādas atgādnes, kas ļauj sekmīgāk apgūt mācību vielu. Ir izstrādāti 

individuālie atbalsta pasākumi katram izglītojamajam ar mācīšanās traucējumiem, speciālām vajadzībām 

kvalitatīva mācīšanās procesa nodrošināšanai.  

Izglītojamie aktīvi piedalās mācību procesā, jo ir nodrošināti ar mācību līdzekļiem. Liela vērība 

mācīšanās procesā tiek pievērsta mācīšanās prasmju attīstīšanai. Pedagogi izvēlas mācību metodes, kas 

stimulē izglītojamos aktīvi līdzdarboties mācību procesā. Mācīšanās motivācijas paaugstināšanos sekmē arī 

IKT izmantošana. Stundās, atbilstoši mācību priekšmetu standarta prasībām, tiek izmantoti kalkulatori, 

datori, mobilie telefoni. Mācību procesā liela uzmanība tiek pievērsta izglītojamo patstāvīgajam darbam - 

informācijas meklēšanai, atlasei, apstrādei, kā arī pētnieciskajai darbībai, mācību uzdevumu veikšanai e- 

vidē. 

Izglītojamo vajadzību nodrošināšanai ikdienas mācību darbā regulāri sadarbojas mācību priekšmetu 

skolotāji, klases audzinātāji, skolas psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, vecāki, skolas administrācija.  

Skolas iekšējie normatīvie dokumenti – Iekšējās kārtības noteikumi, Mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtība, Izglītojamo pienākumi un tiesības - ir ievietoti skolas mājas lapā, ar tiem  mācību gada sākumā iepazīstas 

gan izglītojamie, gan viņu vecāki, iepazīšanos apliecinot ar parakstu. 

Izglītojamajiem ir iespējas mācību procesam izmantot dažādus resursus. Lielākā daļa izglītojamo arī 

izmanto  datorklases ar interneta pieslēgumu skolā, skolas Wi-Fi, datorus un interneta pakalpojumus skolas 

bibliotēkā, sporta zāli, peldbaseinu.  

1. klašu, 3.,6. klašu izglītojamajiem viena fakultatīvā nodarbība paredzēta peldēšanas apguvei. 2., 4. un 5., 

7., 8., 9. klasēs ir 3 sporta stundas, viena no tām - peldēšana. 

Lai motivētu izglītojamos sasniegt labākus rezultātus mācību darbā, katra semestra beigās izglītojamie, 

kam semestrī vērtējums ir 7 un augstākas balles, saņem Inčukalna novada pašvaldības apstiprināto stipendiju-

dāvanu karti par apzinīgu mācību darbu. Katra mācību gada beigās olimpiāžu, konkursu, sacensību uzvarētāji 

tiek apbalvoti ar diplomiem un dāvanu kartēm.  

Katru gadu apvienība „Inčukalna izaugsmei” izsludina konkursu „Labākā klase” 1. - 3. ; 4. - 6.; 7.-9. klašu 

grupās. Konkursa „Labākā klase” mērķis ir motivēt izglītojamos augstiem mācību rezultātiem, veicināt 

izglītojamo pilsonisko apziņu un izvēlēties savu brīvo laiku pavadīt lietderīgi. Konkursā mācību gada 

garumā speciāli izvēlēta skolas komisija izvērtē izglītojamo sniegumu pēc šādiem kritērijiem: mācību 

sasniegumi, iekšējās kārtības noteikumu ievērošana, stundu kavējumi, uzvedība, ārpusstundu aktivitātes u.c. 

Uzvarētāji atbilstoši konkursa nolikumam no biedrības „Inčukalna izaugsmei” saņem naudas balvu autobusa 

īres izdevumu segšanai, lai dotos kopīgā klases ekskursijā. 2018./2019.gada uzvarētāji apmeklēja brīvdabas 

atrakciju parku „Ežu šķūnis” un „Avārijas Brigāde”, kā arī apguva picu cepšanas prasmes Kauguru pagasta 

„Vīnkalnos”. 

Skolā ir noteikta kārtība saziņai ar izglītojamo vecākiem. Mācību gada sākumā klašu audzinātāji, mācību 
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priekšmetu pedagogi iepazīstina izglītojamo vecākus ar svarīgākajām prasībām pamatizglītības mācību 

priekšmetu programmu apguvē konkrētajā klasē, mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un MK noteikumiem 

par pārcelšanu nākamajā klasē un MK noteikumiem par valsts pārbaudes darbiem. 

Ikdienas saziņai ar vecākiem par mācību darbam izvirzītajām prasībām tiek izmantots e-klases žurnāls, 

kura pakalpojumu apjomu atbilstoši savām interesēm un vajadzībām izvēlas izglītojamo vecāki. Nepieciešamības 

gadījumā pedagogi informē vecākus par izglītojamā sasniegumiem individuālajās sarunās, kas tiek fiksētas e-

klasē. 

Izglītojamo  sasniegumi un izglītojamo mācību darba pašvērtējumu rezultāti rāda, ka viņiem patīk uzzināt 

kaut ko jaunu, līdzdarboties mācību vielas apguvē. Izglītojamajiem, kam ir vāja mācību motivācija, tiek 

piedāvātas individuālās nodarbības mācību vielas nostiprināšanai, kontroldarbu rezultātu uzlabošanai un 

neskaidro jautājumu noskaidrošanai. Individuālās nodarbības apmeklē arī talantīgie izglītojamie, īpaši 

gatavojoties mācību priekšmetu olimpiādēm. 

Izglītojamie reti kavē skolu bez attaisnojoša iemesla. Izglītības iestādē ir noteikta kārtība, kādā tiek 

reģistrēti mācību stundu kavējumi, noteikta kārtība, kādā vecāki informē skolu par izglītojamo kavējumiem. 

Izglītojamo kavējumi tiek analizēti,  tiek veikts mērķtiecīgs darbs kavējumu novēršanai. 

Pedagogi pārdomāti uzdod mājas darbus, pārdomājot mājas darbu apjomu, daudzveidību. Izglītojamajiem 

reizēm atsevišķos mācību priekšmetos tiek uzdoti arī plašāka apjoma mājas darbi, kad izglītojamajam mājas 

uzdevums tiek uzdots divām nedēļām, mēnesim, šajā laika periodā izglītojamie paši plāno savu laiku, 

izvēlas darba metodes, pārdomā, kā optimāli veikt uzdoto, uzdevuma veikšanas laikā lūdz pedagogam 

konsultācijas, darba noslēgumā izvērtē iegūto rezultātu. 52% aptaujāto izglītojamo atzīst, ka mājas darbu 

apjoms ir pietiekams, viņi var tos izpildīt. Izglītojamie tiek mudināti uz apzinātu mācīšanos. 

Mūsu skolas absolventi veiksmīgi turpina izglītoties citās izglītības iestādēs. 

 

Absolventu tālākās gaitas 2018./ 2019. mācību gadā 

4

7

3

2

Vidusskola

Tehnikums

Koledža

Valsts ģimnāzija
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Stiprās puses.  

 

 Skolā ir labvēlīga mācīšanās vide. 

 Profesionāls un stabils pedagoģiskais kolektīvs. 

 Mācīšanās motivācija tiek veicināta, iesaistot izglītojamos pasākumos, 

konkursos, projektos, olimpiādēs, skatēs u.c.. 

 

Tālākās attīstības vajadzības.  

 

 Motivēt izglītojamos apzināti mācīties. 

 Veicināt izglītojamos attīstīt un pilnveidot lasītprasmi un pilnveidot izglītojamo rakstu kultūru. 

 Turpināt kolēģu savstarpējo stundu vērošanu kā efektīvu mācīšanās formu. 

 

Vērtējums - labi  

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

Vērtējot izglītojamo mācību sasniegumus, pedagogi ievēro vienotu izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtību atbilstīgi Valsts pamatizglītības standartam un pamatizglītības mācību priekšmetu 

standartiem. Izglītības iestādē ir izstrādāta Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, ar ko tiek iepazīstināti 

izglītojamie un viņu vecāki. Tā publicēta Izglītības iestādes mājas lapā. Vērtēšanas metodes un pārbaudes 

formas atbilst izglītojamo vecumam un mācību priekšmeta specifikai.  

Izglītības iestādes administrācija kontrolē un pārrauga vienotu prasību ievērošanu izglītojamo zināšanu 

vērtēšanā.  

Vecāki informāciju par izglītojamo mācību sasniegumiem var iegūt e-klases žurnālā, no klašu 

audzinātāju sagatavotajiem sekmju izrakstiem, kā arī individuālajās sarunās.  

Pedagogi sistemātiski un kompetenti vērtē izglītojamo mācību darbu, mācību sasniegumus. Vērtējumi 

regulāri tiek atspoguļoti e-klases žurnālā. Pedagogi izmanto vērtēšanas procesā iegūto informāciju 

mācīšanas metožu pilnveidošanai. Izglītības iestādes administrācija regulāri kontrolē vērtējumu uzskaiti, 

vērtējumu atbilstību ārējo un iekšējo normatīvo dokumentu prasībām.  

Klašu audzinātāji apkopo informāciju par izglītojamo vērtējumiem un kavējumiem.  

Pārbaudes darbu laiki tiek plānoti. Pārbaudes darbu grafiks tiek veidots semestrim. Pārbaudes darbi 

notiek atbilstīgi apstiprinātajam pārbaudes darbu grafikam, tā ievērošana tiek regulāri kontrolēta. Par 

pārbaudes darbiem izglītojamie un viņu vecāki tiek savlaicīgi informēti, ierakstot pārbaudes darbu norises 

laikus e-klasē. Gandrīz visi izglītojamie atzīst, ka par pārbaudes darbu norises laikiem pedagogi informē 

savlaicīgi, ka viņiem ir skaidri pārbaudes darbu vērtēšanas kritēriji. Pedagogi regulāri iepazīstina 

izglītojamos un vecākus ar pārbaudes darbu rezultātiem.  
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Izglītības iestādē pēc vienotas sistēmas tiek apkopota un analizēta informācija par katra izglītojamā 

mācību sasniegumiem. Izglītības iestādē tiek izmantoti SIA „Digitālās ekonomikas attīstības centra” 

izstrādātās skolvadības sistēmas „e-klase” pakalpojumi, rezultātu apkopošanai izmanto e-klases sistēmas 

piedāvātās iespējas, analizējot gan atsevišķus pārbaudes darbus, gan izglītojamo mācību sasniegumus 

kopumā.  

Pedagogi katru gadu veic sava darba pašvērtējumu, analizējot izglītojamo sasniegumus, izvērtējot 

pozitīvās un negatīvās tendences katra mācību priekšmeta apguvē, izvirzot uzdevumus darba uzlabošanai, 

atbilstīgi izglītojamo mācību sasniegumiem, nosakot pasākumus mācību sasniegumu uzlabošanai - 

individuālo nodarbību apmeklēšana, mācību gada pagarinājums. Vajadzības gadījumā tiek piesaistīta 

atbalsta personāla un sociālā dienesta palīdzība.  

Izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām, speciālajām vajadzībām ir izstrādāti individuālie izglītības 

plāni, kuros tiek atspoguļota viņu izaugsmes dinamika.  

Darbā tiek izmantotas dažādas sadarbības formas informācijas apmaiņai starp pedagogiem, 

izglītojamajiem un vecākiem. 

Padziļināta izglītojamo mācību sasniegumu analīze tiek veikta pedagoģiskās padomes sēdēs, operatīvā 

mācību sasniegumu analīze notiek pedagogu informatīvajās sanāksmes, MA sēdēs. Secinājumus un 

izvirzītos uzdevumus izmanto mācību procesa pilnveidošanai.  

 

Stiprās puses.  

 

• Izglītojamo sasniegumu vērtēšanai tiek realizēta vienota vērtēšanas kārtība.  

• Mācību sasniegumi tiek vērtēti regulāri un iegūtie rezultāti tiek izmantoti mācīšanas un mācīšanās 

kvalitātes uzlabošanai Izglītības iestādē.  

• Izglītības iestādē pastāvošā vērtējumu uzskaites un analīzes kārtība sekmē katra izglītojamā  

mācīšanās procesa attīstību. 

 Tālākās attīstības vajadzības.  

 

 Rosināt izglītojamos domāt par domāšanu. 

 Veicināt visu izglītojamo pašvērtēšanas prasmes. 

 

Vērtējums –labi 
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4.3. Izglītojamo sasniegumi 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā  

Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā, uzskaitē un analīzē. Izglītojamo 

mācību sasniegumu statistikas dati tiek apkopoti un analizēti, izmantojot „e-klases” elektronisko žurnālu. 

Sistēma dod iespēju iegūt informāciju diagrammu veidā gan par katru izglītojamo, gan pa klašu grupām, 

mācību priekšmetiem un mācību gadiem. Šāda elektroniski uzkrāta statistika dod iespēju katram pedagogam 

pētīt izglītojamo izaugsmes dinamiku un izvirzīt turpmākā darba uzdevumus atbalsta sniegšanai 

izglītojamajiem, kā arī dod iespēju salīdzināt mācību rezultātus savā priekšmetā ar izglītojamo 

sasniegumiem citos priekšmetos. Izglītojamo mācību sasniegumu analīze tiek izmantota pedagoģiskā 

procesa pilnveidošanai. Izglītības iestādē tiek analizēti izglītojamo mācību sasniegumi - sekmju 

kopsavilkumi, semestra noslēguma pārbaudes darbi un valsts pārbaudes darbi, analītiskie dati tiek izskatīti 

izglītības iestādes MK sēdēs un pedagoģiskās padomes sēdēs, tālāk tos izmantojot mācību procesa 

pilnveidošanai.  

Skolas administrācija kopā ar mācību priekšmetu pedagogiem, klašu audzinātājiem, sociālo pedagogu 

seko līdzi izglītojamo mācību sasniegumiem, problēmsituāciju gadījumos sazinās ar izglītojamā vecākiem, 

izstrādā rīcību nesekmības mazināšanai.  
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Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā  

2.klašu izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

  2.klase 

  2016./17.m.g. 2017./18.m.g. 2018./2019.m.g. 

  1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

Latviešu valoda 0% 18,9% 70,3% 10,8% 0% 12,5% 71,9% 15,6% 0% 17,9% 64,3% 17,9% 

Matemātika 0% 21,6% 70,3% 8,1% 0% 28,1% 50% 21,9% 0% 21,4% 64,3% 14,3% 

 

3.klašu izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

  3.klase 

  2016./17.m.g. 2017./18.m.g. 2018./2019.m.g. 

  1-3 

balle

s 

4-5 

balle

s 

6-8 

balle

s 

9-10 

balle

s 

1-3 

balle

s 

4-5 

balle

s 

6-8 

balle

s 

9-10 

balle

s 

1-3 

balle

s 

4-5 

balle

s 

6-8 

balle

s 

9-10 

balle

s 

Angļu 

valoda 

0% 4,5

% 

63,6

% 

31,8

% 

0% 8,8% 55,9

% 

35,3

% 

0% 3,1

% 

65,6

% 

31,3

% 

Latviešu 

valoda 

0% 4,5

% 

72,7

% 

22,7

% 

0% 29,4

% 

64,7

% 

5,9% 0% 6,3

% 

62,5

% 

31,3

% 

Matemātik

a 

0% 9,1

% 

72,7

% 

18,2

% 

2,9

% 

32,4

% 

61,8

% 

2,9% 0% 25% 59,4

% 

15,6

% 

Apkopotie dati par 2018./2019. mācību gada 2.klašu izglītojamo mācību sasniegumiem rāda, ka 

matemātikā augstu un optimālu zināšanu līmeni no 28 izglītojamajiem uzrāda 75% izglītojamie, bet latviešu 

valodā – 78% izglītojamie. Savukārt no 32 izglītojamiem kopā 3.klasēs optimālu un augstu līmeni latviešu 

valodā uzrāda 93,8%, matemātikā - 75 %, angļu valodā – 96,9 %. Mācību sasniegumi un stundu vērošana 

liecina, ka izglītojamie 1. - 3. klasēs mācās labprāt, viņiem patīk iespēja praktiski darboties, veikt nelielus 

pētījumus un izmantot informācijas tehnoloģijas. Būtiski, ka sākumskolas klasēs pedagogs ir arī klases 

audzinātājs un labi pārzina izglītojamo spējas un prasmes. Liela nozīme ir atbalsta personāla darbam ar 

izglītojamajiem, kam ir mācīšanās grūtības. 

4.klašu izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

  4.klase 

  2016./17.m.g. 2017./18.m.g. 2018./2019.m.g. 

  1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

Angļu valoda 0% 9,5% 61,9% 28,6% 0% 13,6% 54,5% 31,8% 0% 11,1% 52,8% 36,1% 

Dabaszinības 0% 14,3% 52,4% 33,3% 0% 9,1% 81,8% 9,1% 0% 8,3% 75% 16,7% 

Latviešu valoda 4,8% 14,3% 81% 0% 0% 27,3% 54,5% 18,2% 0% 13,9% 72,2% 13,9% 

Matemātika 0% 38,1% 57,1% 4,8% 0% 40,9% 50% 9,1% 0% 22,2% 77,8% 0% 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

0% 19% 76,2% 4,8% 0% 0% 54,5% 45,5% 0% 5,6% 88,9% 5,6% 

Mūzika 0% 28,6% 57,1% 14,3% 0% 50% 31,8% 18,2% 0% 19,4% 52,8% 27,8% 

Sociālās zinības 0% 4,8% 47,6% 47,6% 0% 0% 72,7% 27,3% 0% 5,6% 72,2% 22,2% 

Sports 0% 0% 14,3% 85,7% 0% 0% 14,3% 85,7% 0% 0% 19,4% 80,6% 

Vizuālā māksla 0% 9,5% 85,7% 4,8% 0% 0% 68,2% 31,8% 0% 11,1% 72,2% 16,7% 
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5.klašu izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

  5.klase 

  2016./17.m.g. 2017./18.m.g. 2018./2019.m.g. 

  1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

Angļu valoda 0% 21,7% 56,5% 21,7% 0% 13,6% 72,7% 13,6% 0% 28,6% 52,4% 19% 

Dabaszinības 0% 17,4% 69,6% 13% 4,5% 4,5% 81,8% 9,1% 0% 19% 76,2% 4,8% 

Informātika 0% 8,7% 65,2% 26,1% 0% 9,1% 36,4% 54,5% 0% 14,3% 52,4% 33,3% 

Latviešu valoda 0% 8,7% 69,6% 21,7% 0% 9,1% 77,3% 13,6% 0% 42,9% 47,6% 9,5% 

Literatūra 0% 8,7% 69,6% 21,7% 0% 9,1% 72,7% 18,2% 0% 9,5% 52,4% 38,1% 

Matemātika 0% 34,8% 52,2% 13% 4,5% 50% 40,9% 4,5% 0% 23,8% 61,9% 14,3% 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

0% 8,7% 69,6% 21,7% 0% 22,7% 59,1% 18,2% 0% 0% 57,1% 42,9% 

Mūzika 0% 30,4% 60,9% 8,7% 9,1% 27,3% 59,1% 4,5% 0% 38,1% 57,1% 4,8% 

Sociālās zinības 0% 4,3% 73,9% 21,7% 0% 13,6% 72,7% 13,6% 0% 14,3% 81% 4,8% 

Sports 0% 0% 50% 50% 0% 0% 18,2% 81,8% 0% 0% 35% 65% 

Vizuālā māksla 0% 17,4% 82,6% 0% 0% 9,1% 63,6% 27,3% 0% 4,8% 71,4% 23,8% 

 

6.klašu izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

  6.klase 

  2016./17.m.g. 2017./18.m.g. 2018./2019.m.g. 

  1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

Angļu valoda 0% 15% 80% 5% 0% 27,3% 59,1% 13,6% 0% 47,6% 47,6% 4,8% 

Dabaszinības 0% 35% 65% 0% 0% 31,8% 63,6% 4,5% 0% 14,3% 85,7% 0% 

Informātika 0% 20% 50% 30% 0% 27,3% 68,2% 4,5% 0% 19% 76,2% 4,8% 

Krievu valoda 0% 41,7% 33,3% 25% 0% 33,3% 41,7% 25% 0% 50% 33,3% 16,7% 

Latviešu valoda 0% 10% 75% 15% 0% 27,3% 68,2% 4,5% 0% 4,8% 90,5% 4,8% 

Latvijas 

vēsture 

0% 20% 75% 5% 0% 36,4% 63,6% 0% 0% 38,1% 61,9% 0% 

Literatūra 0% 0% 70% 30% 0% 13,6% 77,3% 9,1% 0% 14,3% 57,1% 28,6% 

Matemātika 0% 50% 40% 10% 4,5% 54,5% 40,9% 0% 4,8% 61,9% 33,3% 0% 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

0% 20% 60% 20% 0% 18,2% 72,7% 9,1% 0% 19% 76,2% 4,8% 

Mūzika 0% 40% 50% 10% 0% 40,9% 50% 9,1% 0% 38,1% 52,4% 9,5% 

Pasaules 

vēsture 

0% 40% 55% 5% 0% 31,8% 68,2% 0% 0% 28,6% 71,4% 0% 

Sociālās zinības 0% 5% 80% 15% 0% 0% 95,5% 4,5% 0% 23,8% 71,4% 4,8% 

Sports 0% 0% 40% 60% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 38,1% 61,9% 

Vācu valoda 0% 25% 62,5% 12,5% 0% 0% 80% 20% 0% 22,2% 66,7% 11,1% 

Vizuālā māksla 0% 20% 75% 5% 0% 18,2% 72,7% 9,1% 0% 0% 95,2% 4,8% 
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7.klašu izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

  7. klase 

  2016./17.m.g. 2017./18.m.g. 2018./2019.m.g. 

  1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

Angļu valoda 0% 37,5% 43,8% 18,8% 0% 23,8% 52,4% 23,8% 0% 28,6% 57,1% 14,3% 

Bioloģija 0% 31,3% 56,3% 12,5% 0% 33,3% 61,9% 4,8% 0% 38,1% 61,9% 0% 

Ģeogrāfija 6,3% 62,5% 18,8% 12,5% 0% 33,3% 66,7% 0% 0% 57,1% 42,9% 0% 

Informātika 0% 6,3% 68,8% 25% 0% 14,3% 66,7% 19% 0% 28,6% 66,7% 4,8% 

Krievu valoda 0% 25% 50% 25% 0% 35,7% 35,7% 28,6% 0% 45,5% 45,5% 9,1% 

Latviešu valoda 0% 31,3% 56,3% 12,5% 0% 19% 71,4% 9,5% 0% 23,8% 71,4% 4,8% 

Latvijas vēsture 6,3% 56,3% 37,5% 0% 0% 57,1% 42,9% 0% 0% 47,6% 52,4% 0% 

Literatūra 0% 18,8% 68,8% 12,5% 0% 19% 66,7% 14,3% 0% 23,8% 61,9% 14,3% 

Matemātika 12,5% 62,5% 12,5% 12,5% 14,3% 42,9% 33,3% 9,5% 23,8% 33,3% 42,9% 0% 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

0% 37,5% 43,8% 18,8% 0% 23,8% 47,6% 28,6% 0% 4,8% 76,2% 19% 

Mūzika 0% 25% 68,8% 6,3% 0% 47,6% 42,9% 9,5% 0% 61,9% 33,3% 4,8% 

Pasaules vēsture 0% 56,3% 43,8% 0% 0% 57,1% 42,9% 0% 0% 52,4% 47,6% 0% 

Sociālās zinības 0% 18,8% 56,3% 25% 0% 19% 42,9% 38,1% 0% 38,1% 61,9% 0% 

Sports 0% 0% 50% 50% 0% 0% 47,6% 52,4% 0% 4,8% 66,7% 28,6% 

Vācu valoda -   -  -   - 0% 57,1% 28,6% 14,3% 0% 40% 50% 10% 

Vizuālā māksla 0% 37,5% 56,3% 6,3% 0% 9,5% 76,2% 14,3% 0% 4,8% 85,7% 9,5% 

 

8.klašu izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

  8.klase 

  2016./17.m.g. 2017./18.m.g. 2018./2019.m.g. 

  1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

Angļu valoda 0% 16,7% 50% 33,3% 0% 46,7% 33,3% 20% 0% 22,2% 50% 27,8% 

Bioloģija 0% 16,7% 72,2% 11,1% 0% 33,3% 53,3% 13,3% 0% 22,2% 61,1% 16,7% 

Fizika 0% 38,9% 44,4% 16,7% 0% 33,3% 53,3% 13,3% 0% 38,9% 55,6% 5,6% 

Ģeogrāfija 0% 61,1% 27,8% 11,1% 0% 26,7% 66,7% 6,7% 0% 33,3% 66,7% 0% 

Krievu valoda 0% 16,7% 83,3% 0% 0% 13,3% 66,7% 20% 0% 33,3% 66,7% 0% 

Ķīmija 0% 44,4% 44,4% 11,1% 0% 33,3% 60% 6,7% 0% 27,8% 66,7% 5,6% 

Latviešu valoda 0% 22,2% 61,1% 16,7% 0% 33,3% 53,3% 13,3% 0% 16,7% 72,2% 11,1% 

Latvijas vēsture 0% 44,4% 50% 5,6% 0% 26,7% 66,7% 6,7% 0% 55,6% 44,4% 0% 

Literatūra 0% 33,3% 50% 16,7% 0% 13,3% 66,7% 20% 0% 11,1% 66,7% 22,2% 

Matemātika 0% 55,6% 33,3% 11,1% 13,3% 53,3% 26,7% 6,7% 16,7% 27,8% 38,9% 16,7% 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

0% 16,7% 61,1% 22,2% 0% 40% 46,7% 13,3% 0% 11,1% 61,1% 27,8% 

Mūzika 0% 50% 38,9% 11,1% 0% 26,7% 66,7% 6,7% 0% 50% 38,9% 11,1% 

Pasaules vēsture 0% 55,6% 38,9% 5,6% 0% 26,7% 66,7% 6,7% 0% 44,4% 55,6% 0% 

Sociālās zinības 0% 22,2% 72,2% 5,6% 0% 40% 46,7% 13,3% 0% 16,7% 55,6% 27,8% 

Sports 0% 0% 5,6% 94,4% 0% 0% 46,7% 53,3% 0% 16,7% 27,8% 55,6% 

Vācu valoda 0% 16,7% 66,7% 16,7%  -  -  -   - 0% 33,3% 66,7% 0% 

Vizuālā māksla 0% 27,8% 61,1% 11,1% 0% 0% 86,7% 13,3% 0% 11,1% 66,7% 22,2% 
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9.klašu izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 9.klase 

2016./17.m.g. 2017./18.m.g. 2018./19.m.g. 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

Angļu valoda 0% 29,6% 51,9% 18,5% 0% 36,8% 31,6% 31,6% 0% 37,5% 43,8% 18,8% 

Bioloģija 0% 25,9% 40,7% 33,3% 0% 15,8% 73,7% 10,5% 0% 18,8% 68,8% 12,5% 

Fizika 0% 55,6% 18,5% 25,9% 0% 21,1% 63,2% 15,8% 0% 37,5% 43,8% 18,8% 

Ģeogrāfija 0% 44,4% 29,6% 25,9% 0% 31,6% 57,9% 10,5% 0% 18,8% 68,8% 12,5% 

Krievu valoda 0% 47,4% 42,1% 10,5% 0% 30,8% 69,2% 0% 0% 37,5% 62,5% 0% 

Ķīmija 0% 44,4% 29,6% 25,9% 0% 42,1% 42,1% 15,8% 0% 25% 62,5% 12,5% 

Latviešu valoda 0% 44,4% 37% 18,5% 0% 21,1% 52,6% 26,3% 0% 6,3% 62,5% 31,3% 

Latvijas vēsture 0% 51,9% 37% 11,1% 0% 42,1% 47,4% 10,5% 0% 50% 50% 0% 

Literatūra 0% 22,2% 59,3% 18,5% 0% 31,6% 31,6% 36,8% 0% 0% 68,8% 31,3% 

Matemātika 0% 59,3% 22,2% 18,5% 5,3% 63,2% 21,1% 10,5% 18,8% 50% 18,8% 12,5% 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

0% 11,1% 40,7% 48,1% 0% 21,1% 47,4% 31,6% 0% 25% 50% 25% 

Mūzika 0% 29,6% 44,4% 25,9% 0% 52,6% 15,8% 31,6% 0% 25% 56,3% 18,8% 

Pasaules vēsture 0% 59,3% 33,3% 7,4% 0% 47,4% 47,4% 5,3% 0% 50% 50% 0% 

Sociālās zinības 0% 40,7% 44,4% 14,8% 0% 47,4% 42,1% 10,5% 0% 6,3% 81,3% 12,5% 

Sports 0% 0% 19,2% 80,8% 0% 0% 15,8% 84,2% 0% 13,3% 26,7% 60% 

Sports baseins 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Vācu valoda 0% 0% 62,5% 37,5% 0% 16,7% 66,7% 16,7% - - - - 

Vizuālā māksla 0% 22,2% 37% 40,7% 0% 15,8% 57,9% 26,3% 0% 0% 68,8% 31,1% 

 

Skolas ikdienas mācību sasniegumu vidējie rādītāji 

 

 

 

Apkopotie dati par 2018./2019. mācību gada ikdienas mācību sasniegumi 4. - 9. klasēs rāda, ka lielākā 

daļa izglītojamo mācās optimāli. 4.klasēs augstu un optimālu zināšanu līmeni uzrāda 88% izglītojamo , 

5.klases – 85,4%, 6. klasēs – 76,8%, 7.klasēs – 60,7%, 8.klasēs – 69,1%, bet 9.klasēs – 74,2% izglītojamo. 

Tas parāda, ka izglītojamo skaits ar augstu un optimālu zināšanu un prasmju vērtējumu ir samērā stabils. 

 

Stiprās puses. 

 Izglītojamo ikdienas mācību darba sasniegumi tiek uzskaitīti skolvadības sistēmas e-klases žurnālā, 

kas paver plašas iespējas šo sasniegumu vērtēšanai, analīzei un turpmākā darba plānošanai. 

 Tiek plānots darbs ar izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.  

 

Tālākās attīstības vajadzības. 

 

 Turpināt veicināt katra izglītojamā atbildību par sava mācību darba rezultātiem.  

2016./2017.m.g. 2017./2018. m. g. 2018./2019. m. g. 

6,95 6,84 6,92 
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 Meklēt metodiskus risinājumus izglītojamo intereses radīšanai un spēju atraisīšanai visos mācību 

priekšmetos.  

  Turpināt attīstīt jēgpilnas lasīšanas prasmes. 

 Attīstīt izglītojamo kompetences, kas balstītas reālu dzīves problēmu risināšanā. 

 Uzlabot sadarbību ar atbalsta personālu, lai psiholoģiski palīdzētu izglītojamajiem mācīties atbilstīgi 

viņu spējām. 

 

Vērtējums- labi 

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos. 

 

Izglītības iestāde veic sistemātisku mācību procesa organizēšanu izglītojamo veiksmīgai sagatavošanai 

valsts pārbaudes darbiem, sekmīgai valsts pārbaudes darbu organizēšanai. Valsts pārbaudes darbi tiek 

analizēti metodisko komisiju sanāksmēs, jūnija pedagoģiskās padomes sēdē, nosakot sasniegumus un 

pilnveidojamās prasmes, salīdzinot valsts pārbaudes darbu rezultātus ar mācību gada rezultātiem, izvērtējot 

sasniegumu dinamiku. 

3.klašu izglītojamo sasniegumi valsts diagnosticējošajos darbos 

 Klase Mācību 

priekšmeti 

Gads 1-3 balles 

Nepietiekams 

līmenis 

% 

4-5 balles 

Pietiekams 

līmenis 

% 

6-8 balles 

Optimāls 

līmenis 

% 

9-10 

balles 

Augsts 

līmenis % 

3.klase  

 

matemātika 2016./17. 0 34 52 14 

2017./18. 0 18 47 35 

2018./19. 3 19 53 25 

latviešu valoda 2016./17. 0 13 50 27 

2017./18 0 29 59 12 

2018./19. 3 19 53 14 

 

3. klašu diagnosticējošo darbu mērķis ir noskaidrot izglītojamo pamatprasmju apguvi atbilstoši valsts 

izglītības standarta un mācību priekšmetu standartu prasībām, beidzot 3.klasi, ar nolūku uzlabot izglītojamo 

sasniegumus līdz mācību gada beigām. Diagnosticējošo darbu rezultātu izvērtēšana un turpmākā darba 

plānošana ir pamats izglītojamo veiksmīgai sagatavošanai nākamajai izglītības pakāpei.  

Pārskata tabula rāda, ka 3. klašu kombinētajā ieskaitē gan latviešu valodā, gan matemātikā dominē 

izglītojamo skaits ar augstām un optimālām zināšanām un prasmēm. Pedagogi, analizējot diagnosticējošo 

darbu rādītājus, secina, ka joprojām ikdienas darbā liela uzmanība jāvelta izglītojamo vārdu krājuma 

bagātināšanai un lasītprasmei. Izglītojamie ir pareizi veikuši aprēķinus, bet nav pārliecinoši pamatojuši savu 

atbildi. Gandrīz visi izglītojamie valsts standarta prasības ir apguvuši. Turpmākajā darbā uzmanība jāpievērš 

precīzai nosacījumu izpildei. Jāturpina piedāvāt daudzveidīgi uzdevumi, lai pilnīgotu izglītojamo lasītprasmi 

un literāru tekstu uztveri un izpratni, jāstimulē vēlme lasīt ārpusklases literatūru un veikt radošus 

uzdevumus. Jāturpina pilnveidot runāšanas prasmes. 
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6. klašu izglītojamo sasniegumi valsts diagnosticējošajos darbos 

 

       

 Klase Mācību 

priekšmeti 

Gads 1-3 balles 

Nepietiekams 

līmenis 

% 

4-5 balles 

Pietiekams 

līmenis 

% 

6-8 balles 

Optimāls 

līmenis 

% 

9-10 

balles 

Augsts 

līmenis % 

6.klase dabaszinības 2016./17. 6 56 33 6 

2017./18 5 33 62 0 

2018./19. 0 67 33 0 

latviešu valoda 2016./17. 0 5 85 10 

2017./18 0 23 73 5 

2018./19. 0 41 59 0 

matemātika 2016./17. 22 33 40 5 

2017./18 24 29 38 10 

2018./19. 27 36 36 0 

6.klasē izglītojamajiem jākārto trīs diagnosticējošie darbi: mācībvalodā, matemātikā un dabaszinībās. 

Šo diagnosticējošo darbu būtība ir līdzīga kā 3.klasēs - ļaut pedagogiem novērtēt bērnu apgūtās zināšanas, 

ko nosaka priekšmetu izglītības standarts, un ļaut pedagogam izvērtēt, kādas zināšanas vēl būtu jānostiprina 

līdz mācību gada beigām, pārejot uz nākamo izglītības posmu. 6.klašu sasniegumi diagnosticējošos darbos ir 

pārsvarā optimālā līmenī. 

 Latviešu valodas diagnosticējošā darbā, runājot par pārbaudāmajiem elementiem, jāatzīst, ka 

joprojām visgrūtāk izglītojamajiem veicas ar lasīšanas un valodas kompetences uzdevumiem, pēdējos divos 

gados grūtības pakāpes ziņā nākamā ir rakstīšanas daļa, klausīšanās prasme pēdējā laikā ir uzlabojusies, bet 

vislabāk veicies ar runāšanas daļu. 

 Turpmāk īpaša uzmanība jāpievērš dažādiem uzdevumiem, kuros ir darbs ar tekstu, jāturpina darbs 

pie klausīšanās prasmju attīstīšanas.  

Matemātikā 6. klasē turpināt trenēt prasmes, darbojoties ar daļskaitļiem, decimāldaļskaitļiem, 

racionālajiem skaitļiem gan veicot aritmētiskas darbības, gan procentu un teksta uzdevumos. Ir jāliek 

akcents uz lasītprasmes attīstīšanu, lai veiksmīgāk veiktu izpratnes un skaidrojuma uzdevumus. Vairāk 

jāstrādā ar teksta uzdevumiem un zīmējumiem un jāsasaista matemātikas uzdevumi ar reālām dzīves 

situācijām, veidojot starpdisciplināras stundas (matemātika+bioloģija+sociālās zinības utt.).  

Dabaszinību pedagogi secinājuši, ka pēdējos gados, pildot darbus tiešsaistē, izglītojamajiem ir lielāka 

interese par veicamajiem uzdevumiem. Jāturpina strādāt pie prasmes precīzi lasīt uzdevumu nosacījumus, 

rūpīgāk jāpēta dotie attēli un tā sniegtie dati. Kopumā arī 6.klašu diagnosticējošo darbu rezultāti parādījuši, 

ka izglītojamie līdz 6.klasei gan matemātikā, gan latviešu valodā, gan dabaszinībās apguvuši mācību 

priekšmetu standartā noteikto obligāto mācību saturu. 
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9. klašu izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

       

 Klase Mācību 

priekšmeti 

Gads 1-3 balles 

Nepietiekams 

līmenis 

% 

4-5 balles 

Pietiekams 

līmenis 

% 

6-8 balles 

Optimāls 

līmenis 

% 

9-10 

balles 

Augsts 

līmenis % 

 

 

9.klase 

Latvijas un 

pasaules vēsture 

2016./17. 0 43 43 13 

2017./18 0 44 50 6 

2018./19. 0 46 54 0 

latviešu valoda 2016./17. 0 35 44 22 

2017./18 0 31 56 13 

2018./19. 0 15 46 39 

matemātika 2016./17. 0 61 22 17 

2017./18 0 63 25 13 

2018./19. 23 39 31 8 

angļu valoda  2016./17. 0 16 37 42 

2017./18 0 25 25 50 

2018./19. 0 25 38 38 

krievu valoda  2016./17. 0 25 25 50 

2017./18 0 0 75 25 

2018./19. 0 0 60 40 

9.klašu sasniegums valsts pārbaudes darbos ir pārsvarā pietiekamā un optimālā līmenī. 

 

9.klases eksāmenu rezultāti salīdzinot ar Pierīgas un Valsts rādītājiem  

 

 

(avots: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/statistika.shtml) 

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/statistika.shtml
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Katra mācību gada beigās mūsu mācību iestādē notiek eksāmenu rezultātu analizēšana, bet augustā 

tiek savstarpēji salīdzināti Pierīgas skolu rezultāti. Skolotāji izvērtē veiksmes un neveiksmes, plāno atbalsta 

pasākumus, lai rezultāti uzlabotos. Inčukalna pamatskolā pēdējos trīs mācību gados vislabākie rezultāti ir 

bijuši latviešu valodā. Salīdzinoši gan ar valsts rezultātiem, gan Pierīgas, tie ir bijuši augstāki. Svešvalodā 

rezultāti 2016./2017. m.g. rezultāti ir nedaudz zemāki nekā rezultāti Pierīgā, tomēr vienā līmenī ar 

rezultātiem valstī. Pēdējos divos mācību gados Inčukalna pamatskolas rezultāti svešvalodā   ir labāki nekā 

Pierīgā un valstī. Rezultāti matemātikā 2016./2017.m.g. un 2017./2018.m.g. ir labāki nekā Pierīgā un valstī, 

bet pēdējā mācību gadā nedaudz zemāki. Latvijas vēsures eksāmena rezultāti ir nedaudz zemāki nekā 

rādītāji Pierīgā un valstī visus pēdējos trīs mācību gadus. 

Pedagogi ir izdarījuši secinājumus, ka vēstures eksāmenā bērniem traucē lasītprasmes ar izpratni trūkums un 

lielai daļai izglītojamo nepadodas radošie darbi. Tāpēc viena no skolas prioritātēm ir izvirzīta lasītprasmes 

attīstīšana un uzsvars tiek likts uz radošu darbu veikšanas prasmēm. 

Stiprās puses.  

• Iestādē notiek mērķtiecīga izglītojamo sagatavošana valsts diagnosticējošiem darbiem.  

• Lielākajā daļā valsts pārbaudes darbu izglītojamo rezultāti ir pietiekamā un optimālā līmenī. 

 

Tālākas attīstības vajadzības:  

• Turpināt darbu pie izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas izpētes, plānojot mācību procesu, 

pilnveidojamās prasmes un sasniedzamos rezultātus valsts pārbaudes darbos.  

• Motivēt izglītojamos mērķtiecīgam un plānotam mācību darbam, pilnveidot un veicināt viņu līdzatbildību 

par sasniedzamo rezultātu.  

• Mērķtiecīgi strādāt pie izglītojamo lasītprasmes attīstīšanas un radošo darbu kvalitātes uzlabošanas.  

 

Vērtējums - labi 
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4.4. Atbalsts izglītojamajiem 

 

4.4.1. Psiholoģiskais, sociālpedagoģiskais atbalsts 

 

Skolā regulāri tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās, fiziskās un sociālpedagoģiskās vajadzības. Iegūtā 

informācija tiek izmantota izglītojamo atbalstam. 

Skolā darbojas atbalsta personāls - logopēds, sociālais pedagogs, medmāsa, kā arī vienu reizi nedēļā ir 

pieejami psihologa pakalpojumi. Lai izglītības iestādē veidotu labvēlīgu un drošu vidi, palīdzētu nodrošināt 

emocionālo drošību, sociālais pedagogs un psihologs veic darbu ar izglītojamajiem un pedagogiem, sadarbojas 

ar izglītojamo vecākiem un institūcijām ārpus skolas, kā arī vada un organizē profilakses pasākumus skolā.  

Sociālais pedagogs mācību gada sākumā sadarbībā ar klašu audzinātājiem, mācību priekšmetu 

skolotājiem veic iespējamo izglītojamo riska faktoru apzināšanu skolā un ģimenē.  

Visi speciālisti ir brīvi pieejami gan izglītojamajiem un viņu vecākiem, gan pedagogiem. Lai ievērotu 

konfidencialitāti, atbalsta personāla darbiniekiem ir nodrošināti atsevišķi darba kabineti. Ar 2017.gadu skolā 

sāks strādāt arī pedagogs - karjeras konsultants. Atbalsta personāla darbību un sniegto palīdzību koordinē un 

kontrolē direktors un direktora vietnieks izglītības jomā. Atbalsta personāla vērtīgākā īpašība sadarbībā ar 

vecākiem ir neatlaidība un profesionālā pieredze. Izglītojamie labprāt apmeklē atbalsta personālu, lai rastu 

atbildes uz dažādiem jautājumiem, un uzticas tam. Sociālpedagoģiskais atbalsts tiek sniegts konfidenciāli, 

individuāli izvērtējot katru situāciju, sākot ar problēmas diagnostiku, līdz sasniegtam rezultātam un 

izvērtējumam, risinot gadījumu kompleksi, ciešā sadarbībā ar pedagogiem un valsts un pašvaldības 

speciālistiem. 

Inčukalna novadā strādā 2 psihologi. Viens pārstāv Inčukalnu, otrs - Vangažu pilsētu. Inčukalna 

pamatskolā psihologs strādā 1 dienu nedēļā. Skolā psihologs pārstāv šādus darbības veidus – psiholoģiskā 

konsultēšana izglītojamajiem, vecākiem un pedagogiem par izglītojamo, izglītojamo psihodiagnostika 

(mācību traucējumi, emocionālas grūtības, uzvedības traucējumi, personība u.c.), atzinumu iesniegšana 

skolas administrācijai un vecākiem par bērniem, kam jāpiemēro atbalsta pasākumi mācību procesā, un 

atzinumu iesniegšana pedagoģiski medicīniskai komisijai bērniem ar mācīšanās traucējumiem. Atbalsta 

personāls pēc skolas administrācijas un klašu audzinātāju pieprasījuma vada izglītojošas lekcijas gan klašu 

sapulcēs, gan skolas sapulcēs. Notiek nodarbības arī klases kolektīvā gan saskarsmes iemaņu veidošanā, 

gan dažādu konfliktsituāciju risināšanā, bieži vien sadarbībā ar sociālo pedagogu. Tiek veiktas arī klašu 

kolektīvu frontālās psihodiagnostikas un izpētes par tēmām pēc pieprasījuma. 

Aktuālākās problēmu jomas ir saskarsmes problēmas ar vienaudžiem, konfliktsituācijas, uzvedības 

problēmas, emocionālās un mācību grūtības. Ir veiktas: 

 bērnu novērošanas stundās pēc klašu audzinātāju pieprasījuma, kā arī šo novērojumu analīze un 

interpretācija sagatavošanas grupā, 1. un 5. klasēs; 

 klases kolektīva saliedēšanas un savstarpējo attiecību veidošanas nodarbības (pēc pieprasījuma). 
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Problēmas risinājumu atbalsta personāls bieži vien atrod, izmantojot kompleksu pieeju – iesaistot gan 

ģimeni, gan pedagogus, gan vajadzības gadījumā sociālo pedagogu. 

 Ar skolotājiem ir notikušas regulāras diskusijas par bērniem ar mācīšanās traucējumiem, uzvedības 

un emocionālajām grūtībām.  

Izglītības iestādes logopēds palīdz izglītojamajiem, kam ir valodas problēmas, kā arī izglītojamajiem 

ar mācīšanās traucējumiem, speciālajām vajadzībām. Izglītības iestāde realizē pirmsskolas izglītības 

programmu izglītojamajiem no sešu gada vecuma, un gandrīz visi izglītojamie turpina mācīties Inčukalna 

pamatskolā pamatizglītības apguvei. Logopēde izglītojamos jau ir apzinājusi pirmsskolas vecumā un valodas 

korekcijas darbu uzsākusi jau no trīs gadu vecuma (jo strādā arī PII), līdz ar to pamatskolas klasēs valodas 

korekciju izglītojamajiem turpina. 

Izglītības iestādes medmāsa regulāri veic profilaktisku izglītojamo apskati. Izglītības iestādē ir 

noteikta kārtība, kādā katra mācību gada sākumā vecāki sniedz Izglītības iestādei ziņas par izglītojamo 

veselības stāvokli, lai izglītojamie varētu piedalītos sporta aktivitātēs ar paaugstinātu fizisko slodzi atbilstoši 

viņu veselības stāvoklim. Izglītības iestādei ir mācību procesa organizēšanai nepieciešamā informācija par 

izglītojamo veselību un individuālajām vajadzībām. 

2016. gadā Inčukalna pamatskola saņēma statusu “Veselību veicinoša skola”. Iekļaujoties šajā skolu 

tīklā, mūsu skolai tika dota iespēja papildus apgūt jaunas zināšanas. Izglītojamajiem ir iespēja apmeklēt 

izglītojošas nodarbības, piedalīties dažādās diskusijās un līdzdarboties savas personības pilnveidošanā. Šo 

gadu laikā īstenotas šādas aktivitātes: nodarbība “Tīri zobi” 1.kl.; „Traumatisms” 2.kl.;  piedalīšanās 

programmā “Skolas auglis” un “Skolas piens”; „CleanR” lekcija sadarbībā ar „Zaļo jostu” par atkritumu 

šķirošanu; Ģimeņu sporta diena; Olimpiskā diena “Vingro svaigā gaisā” 1.-9.kl.; ”Izglītojošs nodarbību 

pasākums bērniem fiziskās sagatavotības stiprināšanai un pareizas elpošanas tehnikas apguvei.” 1.-2.kl.; 

“Izglītojošu nodarbību kopums pusaudžiem 8.-9.kl. par smēķēšanas, alkoholisko dzērienu un narkotiku 

lietošanas kaitīgo ietekmi un sekām.” Pēdējā mācību gadā šādas aktivitātes: nodarbība „Higiēna” 1.kl.; 

nodarbība „Traumatisms” 2.kl.; „Veselīga uztura olimpiāde” 4.kl.; nodarbība “Seksuālās un reproduktīvās 

veselības jautājumi”  5.-7.kl. 

Skolas koordinators apmeklē izglītojošus kursus, kā rezultātā skolā tiek ieviestas jaunas tradīcijas, kas 

uzlabo izglītojamo veselību. 

Divus pēdējos mācību gadus ir notikušas Slimību profilakses un kontroles centra un Zinātnes un 

mācību centra „Cilvēks un visums” nodarbību cikls izglītojamajiem cieņpilnas attieksmes un komunikācijas 

veicināšanai skolā „Izzini sevi - saproti citus”. 

Atbalsta personālam notiek regulāra informācijas apmaiņa par izglītojamajiem no sociālā riska 

ģimenēm ar Inčukalna novada Sociālo dienestu, bāriņtiesu un policiju Inčukalna novada 

starpinstitucionālajās sapulcēs. 

Izglītojamajiem 5. – 8.kl. novada pašvaldība apmaksā brīvpusdienas 

Izglītojamajiem tiek nodrošināts bezmaksas transports nokļūšanai uz skolu un no skolas. 

Sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju izglītojamajiem ir iespēja iegūt velosipēda vadītāja 
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apliecību. Pie izglītības iestādes ir izveidota velosipēdu novietne. 1.– 4.klašu izglītojamajiem līdz 

plkst.19.00 ir pieejama pagarinātās dienas grupa. 

Iestādē ir peldbaseins. Peldēšanas nodarbības ir iekļautas mācību stundu plānā. 

Atbalsta pasākumi tiek nodrošināti arī vecākiem. Viena no darba formām ir izglītojošas lekcijas: 

„Vecākiem par atkarībām” un semināri "Kā mācīt bērnam pašam risināt problēmas?".  

Ar 2019.gada augustu skolā sāk strādāt speciālais pedagogs. 

 

Stiprās puses.  

 

• Pozitīva atbalsta personāla speciālistu savstarpējā sadarbība, vērsta uz vienotu mērķi, t.i., realizējot 

kvalitatīvu problēmas risinājumu.  

• Izglītojamajiem nodrošināts daudzpusīgs atbalsta personāls. 

• Izglītojamajiem pieejamas pagarinātās dienas grupas nodarbības. 

 

Tālākās attīstības vajadzības. 

 

 Izglītot vecākus par dažādiem ar bērna veselību un attīstību saistītiem jautājumiem.  

 Rast iespēju piesaistīt pedagoga palīgu. 

 

Vērtējums - ļoti labi 

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

 

Izglītības iestādē ir visi nepieciešamie drošību reglamentējošie normatīvie akti. Tie ir pieejami 

Izglītības iestādes darbiniekiem, pedagogiem, izglītojamajiem. Izglītības iestādē ir izstrādāti Iekšējās 

kārtības noteikumi, kas pieejami gan stendā, ienākot skolā, gan skolas vietnē, un visas nepieciešamās 

drošības instrukcijas. Katra mācību gada sākumā klašu audzinātāji iepazīstina izglītojamos ar Iekšējās 

kārtības noteikumiem, rīcību ekstremālās situācijās, evakuācijas plānu un evakuācijas kārtību.  

Izglītības iestādē ir izstrādātas visas nepieciešamās drošības instrukcijas, ir rīcības plāns, ja Izglītības 

iestādē konstatē vai pastāv aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas; ar 

noteikumiem klašu audzinātāji, mācību priekšmetu pedagogi, interešu izglītības pedagogi izglītojamos 

iepazīstina atbilstoši Izglītības iestādē noteiktajai kārtībai. Izglītojamie iepazīšanos ar Izglītības iestādes 

iekšējās kārtības noteikumiem apliecina ar savu parakstu e-klases izdrukātā veidlapā. Izglītības iestādes 

telpās ir izvietoti evakuācijas plāni, kuros norādīti evakuācijas ceļi un norādīta evakuācijas kārtība. Divas 

reizes mācību gadā notiek mācību trauksmes ar evakuāciju, kuru realizēšana notiek ciešā sadarbībā ar 

Inčukalna Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību. Pēc evakuācijas situācija tiek analizēta un rezultāti pārrunāti 

ar darbiniekiem un izglītojamajiem, uzlabojot civilās aizsardzības prasmes. 
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Katrā klasē atbilstoši izglītojamo vecumam klašu audzinātāju stundās tiek ietvertas tēmas atbilstoši 

Izglītības iestādē izstrādātajai Audzināšanas programmai – drošība, rīcība ekstremālās situācijās, veselība un 

vide, karjeras izvēle, sabiedriskā līdzdalība, sevis izzināšana un pilnveidošana, es ģimenē, klasē un skolā. 

Regulāri notiek izglītojamo un pedagogu apmācība, kā rīkoties ekstremālās situācijās. Izglītības iestādei 

pastāv cieša sadarbība ar pašvaldības un valsts policijas darbiniekiem, VUGD, Inčukalna Brīvprātīgo 

ugunsdzēsēju biedrības darbiniekiem gan profilaktiskajos pasākumos, gan problēmsituācijās. Ir novērtēti 

darba vides riska faktori. Izglītības iestādē ir izstrādāts un VUGD apstiprināts Civilās aizsardzības plāns.  

Katru mācību gadu Izglītības iestādē tiek rīkota tikšanās ar Valsts policijas darbiniekiem, lai pārrunātu 

izglītojamo atbildību, pienākumus, atkarību izraisošu vielu lietošanas sekas, ceļu satiksmes noteikumu 

ievērošanu, izglītojamo drošību uz ceļa.  

Izglītības iestādes medmāsa visām klasēm lasa izglītojošas lekcijas par personīgās higiēnas 

ievērošanu. Higiēnas un veselības profilakses  jautājumos notiek sadarbība ar Slimību profilakses un 

kontroles centru konsultāciju un lekciju jomā. 

Izglītības iestādes darbiniekiem, pedagogiem un izglītojamajiem tiek organizētas praktiskās 

nodarbības pirmās palīdzības sniegšanā.  

Izglītojamie un Izglītības iestādes personāls ir informēti, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas 

gadījumos.  

Izglītības iestādē ir dežurants, kas rūpējas, lai nepiederošas personas neiekļūtu Izglītības iestādē, un 

noteikta kārtība, kādā Izglītības iestādē uzturas vecāki un citas personas.  

Izglītības iestādē ir noteikta kārtība ārpusklases pasākumu organizēšanai, tie tiek organizēti saskaņā ar 

Izglītības iestādes darba plānu. Vismaz nedēļu pirms došanās ekskursijās, teātru, koncertu vai citu 

ārpusskolas pasākumu apmeklēšanas klašu audzinātāji Izglītības iestādes administrācijai iesniedz 

informāciju, kurā uzrāda plānotā pasākuma laiku, vietu, mērķi, izmantojamā transporta veidu un 

izglītojamos, kas apmeklēs šo pasākumu. Šādu informāciju saņem arī izglītojamo vecāki, kas Izglītības 

iestādē iesniedz rakstisku piekrišanu doties pārgājienā vai mācību ekskursijā, norādot izglītojamā specifiskās 

vajadzības pasākuma laikā. Izglītības iestādes direktors izdod rīkojumu par pasākumu norisi un 

nepieciešamajiem drošības pasākumiem tajos. Pašvaldībā ir izstrādāta kārtība par uzvedību un atbildību 

izglītojamo autobusos, ar šo kārtību izglītojamie tiek iepazīstināti skolā; tādējādi uzlabojas drošības līmenis 

ceļā uz skolu un no tās.  

Izglītojamie Izglītības iestādes telpās jūtas droši.  

Izglītības iestādē ir noteikta kārtība, kā notiek saziņa starp Izglītības iestādes un izglītojamo vecākiem 

par izglītojamo drošību Izglītības iestādē un Izglītības iestādes organizētajos pasākumos. 

Katra mācību gada sākumā priekšmetu skolotāji noskaidro, vai ir pietiekams nepieciešamais darba 

drošības aprīkojums mācību gada uzsākšanai. Nepieciešamības gadījumā aprīkojums tiek iegādāts. 

Ilgtermiņa rūpes par darba drošību rezultējas priekšmetu skolotāja un direktora sadarbībā nākamā gada 

budžeta plānošanā. Skolotāji veic pamatotu pieprasījumu nākamajam mācību gadam aprīkojuma iegādē vai 

uzlabošanā, direktors pārstāv skolotāju viedokli skolas budžeta plānošanā pašvaldībā. 
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Stiprās puses.  

 

 Skolas vide ir droša un draudzīga izglītojamajiem. 

 Pozitīva atbalsta personāla speciālistu savstarpējā sadarbība vērsta uz vienotu mērķi, t.i., tiek realizēts 

kvalitatīvs problēmas risinājums. 

 Izglītojamajiem pieejams daudzpusīgs atbalsta personāls. 

 Izglītojamajiem pieejamas pagarinātās dienas grupu nodarbības. 

 

Tālākās attīstības vajadzības.  

 

• Rast iespējas izveidot izglītojamajiem atpūtas vietas starpbrīžos un brīvajās stundās.  

• Iesaistīt izglītojamo pašpārvaldi drošas vides veidošanā.  

 

 

Vērtējums - ļoti labi  

 

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā  

 

 Plānojot mācību priekšmeta apguvi konkrētajā klasē, pedagogi ņem vērā izglītojamo individuālo 

attīstību, psiholoģiskās īpatnības, spējas, motivāciju un intereses. Klašu audzinātāji strādā pēc pašu izstrādāta 

tematiskā plāna atbilstoši skolas Audzināšanas darba programmai 2016.-2019. gadam, kas izstrādāta atbilstoši 

Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumiem Nr.480. 

Mācību gada sākumā tiek izvirzīti audzināšanas darba mērķi un galvenie uzdevumi.  

Izglītības iestādes audzināšanas darbā liela vērība tiek piešķirta pilsoniskās audzināšanas un 

pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai mācību procesā, lai veicinātu valstisko audzināšanu izglītojamajiem. 

Klases audzinātāji stundu plānā iekļauj šādus tematus: sevis izzināšana un pilnveide, piederība valstij, 

pilsoniskā līdzdalība, karjeras izvēle, veselība un vide, drošība. Klases stundu tematiskais plānojums ietver 

plašu  tēmu loku, kas veicina patriotismu, stiprina piederības sajūtu savai valstij, radina kopt valsts un skolas 

tradīcijas. Mācību un audzināšanas metodes tiek izvēlētas atbilstoši Izglītības likuma 14.panta 38. un 

39.punktam par personības tikumisko izglītošanu. 

Klašu audzinātāji veic audzināšanas darbu un sniedz atbalstu savas audzināmās klases izglītojamajiem, 

sadarbojas ar izglītojamo vecākiem, skolas pedagogiem un atbalsta personālu. Audzināšanas un ārpusstundu 

darba plāns tiek veidots, ievērojot pedagogu, izglītojamo, vecāku ieteikumus. Tiek apspriesti skolas iekšējās 

kārtības noteikumi, veikta izglītojamo iepazīstināšana ar drošības noteikumiem.  

Skolā aktīvi darbojas Izglītojamo pašpārvalde. Tā darbojas atbilstoši izstrādātajam reglamentam. 

Izglītojamo pašpārvaldē tiek ievēlēti 7.-9. klašu izglītojamie, pašpārvaldes līderis tiek ievēlēts uz vairākiem 
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gadiem. Izglītojamo pašpārvalde darbojas atbilstoši darba plānam. Sapulces un  sēdes tiek protokolētas. 

Izglītojamo pašpārvalde palīdz organizēt skolas pasākumus. 

Izglītojamo pašpārvalde sadarbojas ar skolas administrāciju, uzklausa izglītojamo un pedagogu viedokļus, 

plāno un organizē ārpusstundu aktivitātes, piedalās pozitīva mikroklimata veidošanā skolā, iesaistās skolas 

dzīves popularizēšanā. Izglītojamo pašpārvaldes pārstāvji iesaistās Skolas padomes darbā, paužot tajā 

izglītojamo viedokli. Izglītojamo pašpārvalde realizē daudzveidīgas ārpusstundu aktivitātes, kas saistītas ar 

Valsts un gadskārtu ieražu svētkiem, svētku un atceres dienām, skolas tradīcijām, kurās iesaista visu klašu 

grupu izglītojamos.  

Izglītības iestādē tiek organizēti daudzveidīgi, interesanti un ļoti kvalitatīvi ārpusstundu pasākumi. 

Tiek iesaistīti izglītojamie, pedagogi, vecāki, skolas absolventi. 

Lai realizētu katra mācību gada audzināšanas darba prioritātes, tiek organizēti daudzveidīgi 

ārpusstundu pasākumi. Tajos tiek iesaistīti gan izglītojamie, gan pedagogi un darbinieki. No 2018./2019. 

mācību gada skola piedalās projektā „Latvijas skolas soma”. Katram izglītojamajam tiek dota iespēja 

apmeklēt vismaz vienu aktivitāti papildus mācību un audzināšanas darbam semestrī. 2018./2019. mācību 

gada aktivitātes redzamas pielikumā Nr. 1. 

 Daļa pasākumu ir saistīti ar konkrētām svētku vai atceres dienām, kā Mārtiņi vai Lāčplēša diena. Par 

tradīciju kļuvuši svētku koncerti, sporta pasākumi un sacensības. Izglītojamie aktīvi tirgojas Mārtiņdienas 

tirgū. Pasākumi, kuros plānots lielāks dalībnieku un apmeklētāju skaits, notiek Inčukalna Tautas namā 

(piemēram, Mātes dienas koncerts, Ziemassvētku koncerts). Izglītības iestādē pamazām iedzīvojas arī jaunas 

tradīcijas, veidojas draudzības pasākumi ar vairākām sadraudzības skolām. 

Skolā ir izveidojušās dažādas tradīcijas: Zinību dienas svētku koncerts; Drošības diena ar BUB; ziedu 

paklājs; dzejas dienas septembrī; rudens un pavasara pārgājienu nedēļas; klašu fotografēšanās; Mārtiņdienas 

gadatirgus; skolas gaiteņu tematiskā dekorēšana; konkurss „Labākā klase”; skolotāju dienas pasākums; 

Olimpiskā diena; skolas avīze „Glābējincis”; draudzības dienas ar Aasmae skolu no Igaunijas un Jelgavas 

2.pamatskolu; latviešu gadskārtu pasākumi; Latvijas gadadienas un atceres dienu pasākumi (lāpu gājiens 

Lāčplēša dienā, koncerti, viktorīnas, spēles, izstādes, piemiņas brīži); dalība novada pasākumā „Staro 

Inčukalns”; Komandu foto orientēšanās spēle „Lāčplēšu skrējiens Inčukalnā”; skolas čempionāts galda 

hokejā; skolas čempionāts badmintonā; peldēšanas un sporta diena; tematiskās nedēļas (vitamīnu, erudīcijas, 

krāsu, labestības, karjeras dienas u.c.); Mātes dienas koncerts; pēdējais zvans 9.klases izglītojamajiem. 

 

Inčukalna pamatskolas interešu izglītības pulciņi 2018./2019. mācību gadā. 

 

Izglītojamajiem un vecākiem ir pieejama informācija par interešu izglītības programmām un 

nodarbību nories laikiem iestādes mājas lapā www.incukalnapsk.lv; interešu izglītības un ārpusstundu 

nodarbību grupas un darbību laiki tiek plānoti atbilstoši izglītojamo vecumposmu īpatnībām un 

pieprasījumam. Izglītojamie interešu izglītības programmās un fakultatīvajās nodarbībās tiek ieskaitīti, 

pamatojoties uz vecāku iesniegumiem. 

http://www.incukalnapsk.lv/
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Papildus mācību darbam izglītojamie izkopj savus talantus un spējas mākslinieciskās pašdarbības 

pulciņos. Izglītojamajiem ir iespēja skolā piedalīties kādā no piedāvātajiem interešu izglītības pulciņiem. 

Lielākā daļa izglītojamo labprāt apmeklē fakultatīvās nodarbības. (2.-4. klašu kori, zēnu vokālo ansambli, 

meiteņu vokālo ansambli, 1. klašu ansambli, pūtēju orķestri, tautisko deju un tradīciju pulciņu, vizuālās 

mākslas pulciņu, kokapstrādes pulciņu, datoriku, robotiku, „Esi līderis!”, basketbolu 1.-9.kl.) 

Interešu izglītībā strādā pedagogi ar augstu profesionalitāti, labām komunicēšanas spējām, viņi 

regulāri paaugstina savu profesionalitāti, spēj motivēt izglītojamos, kā arī analizē izglītojamo sasniegumus, 

lai pilnveidotu interešu izglītības programmu darbību.  

 

Izglītojamo skaits interešu izglītībā 2018./2019.mācību gadā 

 

37

13

21
17 18

14
20

11

57

8
13

45

0

10

20

30

40

50

60

 

 

Zinību dienas un Ziemassvētku pasākumos izglītojamie tiek godināti par skolas goda aizstāvēšanu 

konkursos, olimpiādēs, sacensībās, skatēs un par izciliem sasniegumiem mācībās. Šajos pasākumos skan arī 

pateicības vārdi pedagogiem un vecākiem. 

Izglītības iestādes sasniegumi un aktualitātes tiek atspoguļoti laikrakstos „Rīgas Apriņķa Avīze” un 

„Inčukalna Novada Vēstis”, izglītības iestādes mājas lapā.  

Izglītības iestādes ikdienas darba pārskati tiek ievietoti izglītības iestādes mājas lapā 

www.incukalnspsk.lv 

 Klašu kolektīvi labprāt piedalās dažādos ārpusskolas un valstiska mēroga pasākumos, kas veicina 

saliedētību, piemēram, Latvenergo organizētajā konkursā „eXperiments”, „ZZ čempionāts”, TV erudīcijas 

konkursā „Gudrs, vēl gudrāks”, „Meža ekspedīcijas”, līderības  pasākumā „Profesionālis” u.c. 

Stiprās puses.  

 Izglītības iestāde piedāvā kolektīvās muzicēšanas iespējas. Inčukalna pamatskolai notiek veiksmīga 

sadarbība un draudzēšanās ar novada  kori „Mežābele”. Tiek plānoti novada mēroga koncerti ar pūtēju 

http://www.incukalnspsk.lv/
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orķestri, iesaistot izglītojamos un viņu vecākus, tādējādi tiek dota iespēja izglītojamajiem prezentēt savus 

talantus mūzikas jomā. 

 Izglītojamo daudzpusīgai personības attīstībai un redzesloka paplašināšanai tiek organizētas mācību 

ekskursijas un pārgājieni, ārpusklases pasākumi, projekti, kas veicina izglītojamo radošumu. 

 Pulciņu vadītāji ir augsta līmeņa profesionāļi un radoši, savā darbā izmanto jaunākās atziņas un 

tehnoloģijas. 

 Interešu izglītības pulciņu vadītāji mācību gada laikā organizē atklātās nodarbības, atskaites 

koncertus, izstādes. Izglītības iestādei ir veiksmīga sadarbība ar Inčukalna Tautas namu un 

Vangažu vidusskolu. 

 Mācīšanās procesā iegūto zināšanu un prasmju veiksmīgs pielietojums ārpusskolas darbā. 

 Interešu izglītības programmas “Starts” pamatskolu izglītojamajiem, 7.-9. klašu audzēkņiem 

„Esi līderis!”  ietvaros 2018./2019.m.g. bija pirmais skolas absolvents. 

 

Tālākās attīstības vajadzības.  

 Aizsākt darbu pie izglītojamo iesaistīšanās e-Twinning projektos. 

 

Vērtējums – ļoti labi 

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

 

Karjeras izglītībai tiek veltīta svarīga loma izglītības procesā. 

Inčukalna pamatskola ir eksperimentālā skola, kurā tiek īstenoti karjeras izglītības pasākumi ikvienam 

izglītojamajam. 

No 2017. līdz 2020. gadam izglītības iestāde piedalās Eiropas sociālā fonda projektā „Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001). 

No 2017. gada izglītības iestādē ir pedagogs - karjeras konsultants. 

2019.gada jūlijā skolas pedagogs – karjeras konsultants - ieguva tiesības veikt pedagoga - karjeras 

konsultanta pienākumus un vadīt individuālo konsultēšanu vispārējā un profesionālā izglītībā, apgūstot 

Daugavpils Universitātes piedāvāto programmu „Pedagogs karjeras konsultants (individuālās konsultēšanas 

apguvei)” – 160 h. 

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs: 

• nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās; 

• celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm; 

• motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un 

darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām. 
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 Lai nodrošinātu atbalstu izglītojamajiem karjeras izglītībā, tiek izmantotas dažādas darba formas. 

Visās klasēs regulāri tiek organizēti kvalitatīvi karjeras izglītības pasākumi atbilstoši izglītojamo vecumam.  

Karjeras izglītības jautājumi ir integrēti izglītības iestādes Audzināšanas programmā. Tie mērķtiecīgi, 

secīgi tiek iekļauti klases stundās, mācību priekšmetu stundās, ārpusklases un ārpusskolas pasākumos.  

Mācību priekšmetu stundās pedagogi plāno projektu darbus, diskusijas, meistarklases,  prezentācijas 

par karjeras tēmām, lai izglītojamiem ir iespēja iepazīties ar dažādām profesijām. Tiek organizētas mācību 

ekskursijas uz uzņēmumiem, izglītojamie iepazīstināti ar dažādu profesiju darba specifiku un iespējām, 

ražošanas specifiku. Mācību priekšmetu pedagogi mācību stundās veic izglītojamo spēju un interešu 

apzināšanu, motivējot izglītojamo veidot karjeru izvēlētajā jomā.  

Klases stundās tiek plānota un veikta izglītojamo pašizpēte, sniegta informācija par izglītības iespējām 

Latvijā un ārvalstīs. Klases stundās par savu profesiju pastāstīt tiek aicināti arī izglītojamo vecāki, bijušie 

izglītības iestādes absolventi.  

2017./2018. gadā izglītības iestāde ir realizējusi šādus karjeras izglītības atbalsta pasākumus: 

• „Augļu un dārzeņu ceļojums līdz mūsu galdam” - ekskursija  uz pārtikas uzņēmumu, lai iepazītos 

ar ražotnes darbu un dārzeņu, augļu izstrādājumu tapšanas procesā iesaistītajām profesijām. 1.-4.kl. - 116 

izglītojamie; 

•  „Iespēju banka – noguldījums laimes un veiksmes kontos” - nodarbība par sevis izzināšanu, par 

to, kā izvirzīt savus karjeras mērķus un sasniegt tos. Kā dažādi mācību priekšmeti skolā saistās ar 

profesionāļa karjeru nākotnē? Personīgās izaugsmes trenera vadīta nodarbība.  4., 5., 6.kl. - 72  izglītojamie; 

• „Iepazīsti lidostas darbinieka ikdienu Starptautiskajā lidostā Rīga” - pasākuma mērķis bija iepazīt 

profesijas Latvijas  Republikas Valsts akciju sabiedrības lielākajos uzņēmumos. Pasākums tika plānots tā, lai 

izglītojamie iepazītos ar nozarē iesaistīto profesiju ikdienu, darba pienākumiem, iespējamām darba vietām. 

9.kl. – 18 izglītojamie; 

• karjeras diena „Mazā uzņēmēja kods” - lekcija-diskusija par topošajiem uzņēmējiem, 

nepieciešamajām prasmēm un sava biznesa vadīšanu, par uzņēmēja ikdienu un izaicinājumiem. 

Izglītojamajiem bija iespējams izvērtēt savu piemērotību uzņēmējdarbībai. 7., 8., 9.kl. - 57 izglītojamie; 

• informācijas dienas profesionālās izglītības iestādēs, kad izglītojamie dodas uz tālākizglītības 

iestādi (Rīgas Valsts tehnikums, Ogres Valsts tehnikums) ar mērķi iepazīties ar tajā piedāvātajām mācību 

programmām un skolas vidi.7., 8.kl. – 39 izglītojamie; 

• informācijas dienas vispārējās izglītības iestādēs (Siguldas Valsts ģimnāzija, Vangažu vidusskola); 

• Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra organizētie karjeras izglītības pasākumi 5., 6., 7. kl. 

- 67 izglītojamie; 

• sporta stundu meistarklases regbijā  2., 4., 5., 7.kl. - 70 izglītojamie;  

• BUB meistarklase 5.-9.kl. izglītojamajiem; 

• iesaistīšanās projektā „Esi līderis!” 7.-9.kl. izglītojamajiem; 

• nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa „Skills 2018” apmeklēšana 8.-9.kl. - 37 

izglītojamie; 
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•  Ķīpsalas izstāžu zāles apmeklēšana  izstādē „Skola”, lai iepazītos ar tālākās izglītības iespējām -

9.kl. izglītojamie. 

• izglītojamie iesaistās JAL organizētajās „Ēnu dienās”, ēnojot sev interesējošos profesijas 

pārstāvjus. 

 

2018./2019. mācību gada karjeras izglītības pasākumus skatīt pielikumā Nr.2. 

 

Izglītības iestādē ir pieejama kvalitatīva, lietderīga informācija par skolas piedāvātajām izglītības 

programmām. Uzsākot mācības izglītības iestādē, katra ģimene tiek iepazīstināta ar attiecīgās programmas 

saturu un prasībām to īstenošanā.  

Izglītības iestādes bibliotēkā ir pieejama daudzveidīga informācija par karjeras izglītības jautājumiem: 

infografikas, karjeras izglītības atbalsta žurnāli par profesijām un tālākās izglītības iespējām, citu izglītības 

iestāžu informatīvie materiāli, bukleti, cita vizuālā informācija par profesijām un izglītības iestādēm, testi 

sevis izpētei, metodiskie materiāli.  

Katru gadu uz Izglītības iestādi brauc apkārtējo vidusskolu un profesionālo vidusskolu pedagogi un 

izglītojamie. Viņi stāsta izglītojamajiem par iespēju turpināt izglītību novada vidusskolā un apkārtējo 

novadu profesionālajās vidusskolās.  

9.klases izglītojamie katru gadu Ķīpsalas izstāžu zālē apmeklē izstādi „Skola”, lai iepazītos ar tālākās 

izglītības iespējām.  

Izglītības iestādē tiek apkopota informācija par absolventu tālākizglītību, notiek sadarbība ar 

absolventiem karjeras izglītībā.  
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Vidusskola tehnikums koledža valsts ģimnāzija

Inčukalna pamatskolas mācību gada
absolventu turpmākās skolas gaitas
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2017./2018.

Inčukalna pamatskolas mācību gada
absolventu turpmākās skolas gaitas
2018./2019.

 

Projektu nedēļā izglītojamie pēta sev interesējošas tēmas, kas ļoti bieži saistītas ar viņu tālāko karjeras 

izvēli.  
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Stiprās puses.  

 

• Izglītības iestādē ir pieejama nepieciešamā informācija par karjeras izvēles jautājumiem. 

• Veiksmīga, produktīva sadarbība ar apkārtējām vidusskolām un profesionālajām vidusskolām. 

• Plašs karjeras izglītības atbalsta pasākumu klāsts ārpus izglītības iestādes. 

 

Tālākās attīstības vajadzības.  

 

• Turpināt attīstīt sadarbību ar vietējiem un novada uzņēmējiem izglītojamo karjeras izglītības 

realizēšanai.  

 

Vērtējums - ļoti labi 

 

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai  

 

Nodrošinot mācību darba diferenciāciju, skola veicina darbu ar spējīgajiem un talantīgajiem 

izglītojamajiem, sagatavo izglītojamos mācību olimpiādēm un sacensībām. Skolotāji, paaugstinot izglītojamo 

motivāciju, mācību priekšmetu stundās, interešu izglītības pulciņos izglītojamajiem piedāvā paaugstinātas mācību 

grūtības pakāpes uzdevumus. 

Skolas budžetā tiek plānoti izglītojamo braucieni uz olimpiādēm, sacensībām un konkursiem. Izglītojamie, 

kuri papildus mācību programmā noteiktajām prasībām apgūst papildus zināšanas un prasmes, gūst panākumus, 

tiek godināti skolas un novada pasākumos, apbalvoti ar goda rakstiem, dāvanu kartēm. Skolotāji, kuru sagatavotie 

izglītojamie gūst panākumus, tiek godināti pasākumos un apbalvoti ar naudas balvām. 

Pirmā semestra un mācību gada noslēgumā izglītojamie, kuru sekmes ir optimālas, kuri aktīvi iesaistās 

sabiedriskajās aktivitātēs, nekavē skolu, tiek apbalvoti ar dāvanu kartēm. 

Izglītojamiem, kam ir mācīšanās grūtības, skolotāji nodrošina nepieciešamo atbalstu – atbalsta personāls 

(psihologs, medmāsa, logopēds) veic diagnostiku, lai noskaidrotu mācīšanās traucējumu iemeslus, skolotāji 

mācību stundās piemēro atgādnes, papildus laiku un citas atbalsta iespējas. Izglītojamajiem tiek organizēts 

individuālais darbs mācību priekšmetos. 

Atbalsta personāls pēc skolotāju ieteikuma veic izglītojamo spēju diagnostiku, noskaidro mācīšanās 

traucējumu veidus un iesaka skolotājiem nepieciešamos atbalsta pasākumus. 

Nepieciešamības gadījumā izglītojamajiem tiek piemēroti atbalsta pasākumi valsts pārbaudes laikā vai arī 

izglītojami no tiem tiek atbrīvoti. 

Pierīgas novadu apvienības skolu mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu reitingā 2017./2018.m.g. 

pamatskolu grupā Inčukalna pamatskola ieņēma 1. vietu ar 51% punktu īpatsvaru (otrajai vietai- 20%, trešajai 
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vietai – 7,3 %). 2018./2019.m.g. mūsu mācību iestāde pamatskolu grupā ierindojās 3.vietā ar 5,7% punktu 

īpatsvaru (pirmajai vietai – 18,1%; otrajai – 10,8%) 

Pierīgas novadu apvienības skolu alternatīvās olimpiādēs pamatskolu grupā 2017./2018.m.g. Inčukalna 

pamatskola ieņēma 2. vietu ar 11.3% (punktu īpatsvars % attiecībā pret izglītojamo skaitu skolā). Pirmajai vietai – 

13,1%; trešajai vietai – 6,9 %. 2018./2019.m.g. Inčukalna pamatskola ierindojās piektajā vietā  ar  2,1 %. (pirmajai 

vietai – 4,9%) 

 

Tie izglītojamie, kas vairākos priekšmetos uzrādījuši nepietiekamas zināšanas, tiek aicināti uz pārrunām 

pie skolas administrācijas, kā arī klašu audzinātāji kopā ar mācību priekšmetu pedagogiem un izglītojamā 

vecākiem organizē sarunas izglītojamā mācību darba uzlabošanai, nepieciešamības gadījumā pieaicinot sociālo 

pedagogu. Savukārt to klašu izglītojamie, kam ir vāja mācību motivācija un nepietiekams mācību darbs, tiek 

aicināti uz mazo pedagoģiskās padomes sēdi, lai kopā ar mācību priekšmetu skolotājiem lemtu par iespējām, kā 

šiem izglītojamajiem uzlabot mācību sasniegumus. Nepieciešamības gadījumā tiek organizētas vecāku sapulces 

ar mācību priekšmetu pedagogu, skolas administrācijas un atbalsta personāla piedalīšanos. Skolā notiek 

regulāra sadarbība ar izglītojamo vecākiem problēmsituāciju risināšanā. 

Sadarbībā ar sociālo pedagogu bērniem ar mācīšanās traucējumiem tiek izstrādātas individuālā darba 

dienasgrāmatas. 

Mācību priekšmetu stundās, pārbaudes darbos izglītojamie, kam ir mācīšanās traucējumi, speciālās 

vajadzības, logopēda vai psihologa slēdzieni, izmanto atbalsta materiālus vai laika pagarinājumu darba 

veikšanai. 

Skolā ir noteikta kārtība mācību stundu kavējumu uzskaitei. 

Sākumskolas izglītojamajiem tiek dota iespēja apmeklēt pagarināto dienas grupu nodarbības līdz plkst. 

19.00, kur mājas uzdevumu sagatavošanai ir iespēja saņemt pedagogu atbalstu.  

Atbalsta personāls veiksmīgi sadarbojas ar klases audzinātājiem un mācību priekšmeta skolotājiem, 

sniedz palīdzību dažādu jautājumu risināšanā. Atbalsta personāls konsultē priekšmetu pedagogus atgādņu 

veidošanā izglītojamajiem, kam ir mācīšanās traucējumi, speciālās vajadzības. 

No 2019. gada augusta skolā darbu uzsāk speciālais pedagogs.  

 

Stiprās puses.  

 

  Skola atbalsta un veicina talantīgo izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, 

skatēs, sacensībās, dažādos projektos.  

  Skolas administrācija atbalsta un veicina pedagogu darbu ar talantīgajiem izglītojamajiem. 

  Izglītojamajiem, pedagogiem un vecākiem ir pieejamas atbalsta personāla konsultācijas. 

  Atbalsta personāla sadarbība ar mācību priekšmetu pedagogiem atbalsta pasākumu nodrošināšanā 

ikdienā un valsts pārbaudes darbos izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām. 
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Tālākās attīstības vajadzības. 

  

 Pilnveidot mācību metodes darbam ar talantīgajiem izglītojamajiem mācību stundās. 

 Veidot skolas mācību olimpiādes sākumskolai.  

 Turpināt skolotāju izglītošanu darbā ar bērniem, kam ir speciālas vajadzības (iekļaujošā izglītība, 

autisms, mutisms utt.). 

 

Vērtējums: labi 

 

4.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām  

 

 Skolā tiek īstenota Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 

(kods 21015611) – 2018./2019. mācību gadā programmu apgūst 8 izglītojamie,  

Visiem šiem izglītojamajiem ir Pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdziens par konkrētās programmas 

apguves nepieciešamību. Izglītojamo izaugsmei tiek izstrādāts individuālais attīstības plāns, tiek pētīta viņu 

attīstības dinamika, nepieciešamības gadījumā veikta plāna korekcija, nozīmēta papildus izpēte un atkārtotas 

speciālistu konsultācijas, veikta atkārtota Pedagoģiski medicīniskās komisijas konsultācija.  

Mācību stundās izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem pedagogi piedāvā uzdevumus un atbalsta 

pasākumus atbilstoši izglītojamo uztveres spējām, veidojot uzdevumus, atgādnes vieglajā valodā. Pārbaudes 

darbu laikā tiek īstenoti normatīvajos aktos noteiktie atbalsta pasākumi. 

Skolā ir izveidots buklets ar atgādnēm, ko izglītojamie var izmantot ikdienas mācību darbā un pārbaudes 

darbos. Katram izglītojamajam ir iespēja apmeklēt individuālās nodarbības pie mācību priekšmetu skolotājiem, 

logopēda, kā arī sākumskolā pieejams pagarinātās dienas grupas pedagogu atbalsts.  

Skolā ir iekārtoti atbalsta personāla kabineti logopēdam, psihologam un sociālajam pedagogam .  

1 pedagogs LU ir apguvis speciālās izglītības programmu un ieguvis sertifikātu par tiesībām īstenot 

speciālās izglītības programmas bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, psihiskās attīstības aizturi un 

mācīšanās traucējumiem.  

Desmit skolas pedagogi apgūst zināšanas Liepājas Universitātes rīkotajos kursos par iekļaujošo izglītību. 

2018./2019.m.g. visi pedagogi piedalījās Latvijas Autisma biedrības vadītājas Līgas Bērziņas seminārā 

„Sensorā uzvedība. Cēloņsakarību meklējumos. Neapmierinoša uzvedība skolā”. 

 

Stiprās puses.  

 

  Skolā īsteno programmu, kas uzlabo izglītības pieejamību un kvalitāti izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem. 
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  Pedagogiem ir pozitīva attieksme  un ļoti laba sadarbība ar izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 

un viņu vecākiem. 

 

Tālākās attīstības vajadzības.  

 

 Turpināt izstrādāt mācību materiālu klāstu visos mācību priekšmetos izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem. 

 Pedagogiem un atbalsta personālam ir jāpapildina izglītība speciālajā pedagoģijā. 

 

Vērtējums – labi 

 

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni  

 

Skola sistemātiski un plānveidīgi informē vecākus par skolas darbu. Mācību procesā saziņai tiek 

izmantota e-klase un dienasgrāmata, kurā vecāki saņem informāciju par mācību stundu norisi, izglītojamā 

sekmēm, kavējumiem, skolas darba aktualitātēm. Klašu audzinātāji organizē vecāku sapulces, veic 

individuālās pārrunas ar vecākiem. Katrā klasē, grupiņā tiek izvirzīti vecāku pārstāvji piedalīties Skolas 

padomē, kas darbojas atbilstoši reglamentam. Skolas padomē darbojas visu klašu vecāku pārstāvji, arī 

pirmsskolas izglītības grupas vecāku pārstāvis, pedagogu, izglītojamo, skolas administrācijas, pašvaldības 

pārstāvji. Skolas padomes priekšsēdētāju ievēl no vecāku vidus. Skolas padomes sēdēs risina jautājumus par 

skolas ikdienas dzīvi, par izglītojamo drošību un veselību, skolas darba turpmāko attīstību, Inčukalna novada 

izglītības attīstības aktualitātēm, sniedz priekšlikumus skolas darba pilnveidošanai, lemj par vecāku aktivitātēm 

pedagogu atbalstam. 

Vecāki tiek aicināti uz skolas pasākumiem, lekcijām, semināriem, kopsapulcēm, atvērtajām durvju 

dienām, ekskursijām. Informāciju par skolas darbu skola publicē interneta vietnēs 

Informācija par skolā notiekošajiem pasākumiem tiek publicēta Inčukalna novada vietnē 

www.incukalns.lv, skolas mājas lapā www.incukalnapsk.lv, laikrakstā „Novada Vēstis”. Par ikdienas mācību 

un audzināšanas procesu vecāki tiek informēti, izmantojot e-klases pakalpojumus – dienasgrāmatu, e-pastu u.c.  

Vecākiem iespējams apmeklēt skolu katru darba dienu, izteikt priekšlikumus, iebildumus un 

ierosinājumus. Vecāki savus iebildumus un ierosinājumus izsaka klašu audzinātājiem, mācību priekšmetu 

skolotājiem vai vēršas skolas administrācijā, situācijas tiek pārrunātas un meklēti problēmu risinājumi. Vecāku 

izteikto priekšlikumu analīze tiek veikta pedagoģiskās padomes sēdēs un skolas padomes sēdēs. Vecāku 

rakstiskie ierosinājumi vai sūdzības tiek apkopoti. Izglītības iestāde sadarbojas ar ģimeni gadījumos, kad ir 

nepieciešams individualizēts atbalsts. 

http://www.incukalns.lv/
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Klašu audzinātāji vecāku sanāksmes plāno ne retāk kā divas reizes gadā. Gadījumos, ja vecāki nevar 

ierasties uz vecāku sanāksmi, klases audzinātāji organizē individuālas tikšanās ar izglītojamo vecākiem viņiem 

izdevīgā laikā.  

Ļoti veiksmīgas ir trīspusējās sarunas, kurās kopā ar savu bērnu vecāki ierodas uz sarunu pie klases 

audzinātāja, pirms tam klases audzinātājs kopā ar visiem mācību priekšmetu pedagogiem ir izrunājis 

izglītojamā darba, attieksmes stiprās puses, uzlabojamās lietas. 

Vecāki regulāri sazinās ar klases audzinātāju, ja izglītojamais ir saslimis vai kādu citu iemeslu dēļ nevar 

apmeklēt skolu, ir izstrādāta „Kārtība, kā  reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē”. 

Vecāki tiek savlaicīgi informēti par valsts pārbaudes darbu norisi, tiek iepazīstināti ar MK noteikumiem 

un VISC izstrādātajiem materiāliem par valsts pārbaudes darbu norises kārtību un izglītojamo pārcelšanas 

kārtību.  

Izglītojamo vecāki tiek aicināti apmeklēt Zinību dienas pasākumu, Ziemassvētku koncertus, Mātes dienas 

koncertus, klašu pasākumus, mācību stundas un interešu izglītības nodarbības vecāku informācijas dienās, 

piedalīties mācību ekskursijās. Katru gadu Lāpu gājienā vecāki dodas kopā ar izglītojamajiem. 

Skolas audzināšanas darba un ārpusstundu pasākumi ir pieejami visiem pagasta, novada apmeklētājiem.  

Katru gadu skolā vecākiem tiek rīkotas izglītojošas lekcijas.  

Vecākiem ir iespēja izteikt savus ierosinājumus un iebildumus skolas darba pilnveidošanai, izmantojot 

skolas administrācijas un klašu audzinātāju e-pastu, e-klasi, kā arī sazinoties telefoniski vai individuālajās 

sarunās.  Vecāku sniegtie ierosinājumi tiek apkopoti un analizēti, izmantoti skolas darbības pilnveidošanai. 

 

Stiprās puses.  

 

  Izglītojamo  vecāki saņem vispusīgu informāciju par skolas darbu. 

  Vecāki darbojas Skolas padomē un palīdz risināt jautājumus, kas saistīti ar skolas dzīves uzlabošanu. 

  Vecākiem ir iespēja piedalīties un organizēt dažādus skolas pasākumus. 

 

Tālākās attīstības vajadzības.  

 

 Turpināt skolas līmeņa notikumu publicēšanu skolas vietnē un Facebook kontā, uzlabojot vecāku 

informētību par notikumiem biežāk nekā reizi semestrī vecāku sapulcē. 

 Ieplānot ne retāk kā reizi mācību gadā individuālas pārrunas ar vecākiem. 

 Skaidrot vecākiem Skolas padomei izvirzāmo jautājumu realizācijas kārtību un ietekmi uz 

ieteikumiem turpmākajā skolas darbā, kā arī padomes pārstāvju pienākumus attiecībā uz sabiedrību. 

 

Vērtējums – ļoti labi  
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4.5. Izglītības iestādes vide  

 

4.5.1. Mikroklimats  

 

Skola plāno un veic skolas tēla veidošanu, kopj izveidotās tradīcijas. Skolā notiek tradicionāli ārpusstundu 

pasākumi – Zinību diena, Olimpiskā diena, Skolotāju diena, Mārtiņdienas gadatirgus, Latvijas dzimšanas diena, 

Lāčplēša dienas lāpu gājiens, Ziemassvētku koncerts, dažādas sporta  sacensības, Mātes dienas un Ģimenes sporta 

dienas u.c. pasākumi.  

Atzīmējot skolas 50 gadus, 2017. gadā tika izveidots skolas virtuālais muzejs.  

https://muzejs.incukalnapsk.lv/ 

Skolā apzina un atbalsta katra darbinieka paveikto darbu, novērtē darbinieku paveiktā darba ieguldījumu. 

Pašvaldības arodbiedrības nolikuma ietvaros darbinieki saņem naudas balvas dzīves un darba jubilejās. Skolotāji 

un izglītojamie tiek apbalvoti par sasniegumiem olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās. 

Pedagoģiskais un tehniskais personāls sadarbojas mācību un audzināšanas darba organizēšanā, skolas vidē 

tiek veicināta savstarpējā cieņa, savstarpēji labvēlīga attieksme citam pret citu. Konfliktsituāciju gadījumā tiek 

uzklausītas abas iesaistītās puses, risinājums pieņemts, savstarpēji vienojoties. 

Pirms darba līguma noslēgšanas darbiniekam tiek veikta ievadinstruktāža, darbinieks tiek iepazīstināts ar 

Darba kārtības noteikumiem, amata aprakstu. Tiek veikti nepieciešamie grozījumi Iekšējās kārtības noteikumos, 

lai nodrošinātu pozitīvu sadarbības vidi. Ar noteikumiem izglītojamie, vecāki tiek iepazīstināti katra mācību gada 

sākumā. 

Skolas 2.stāva gaitenī izvietota valsts simbolika. Personāls ievēro politisko neitralitāti mācību un 

audzināšanas procesā, ir lojāls Latvijas Republikai un tās Satversmei, ievēro pedagoģijas, profesionālās ētikas, 

cilvēktiesību un humānisma principus. 

2018. gada pavasarī skolas pedagogi izgāja kursus „Izglītojamo pilsoniskās līdzdalības sekmēšana 

audzināšanas procesā”; 2018.gada oktobrī skolas darbinieki ir apguvuši speciālās zināšanas bērnu tiesību 

aizsardzības jomā. 

Katru pirmdienu skolas administrācija tiekas, lai pārrunātu svarīgākos, aktuālākos notikumus skolā. 

Aktuālāko informāciju par skolas dzīves norisēm, sasniegto, plānotajiem darbiem turpmāk apspriež pedagogu 

kolektīvā katra mēneša pirmajā otrdienā. 

Regulāri tiek izdota skolas avīze „Glābējincis”, regulāri ievietoti raksti novada un skolas mājas lapā, 

vietējos laikrakstos. Izglītojamie un skolotāji noformē klašu un citas skolas telpas atbilstoši skolas pasākumiem, 

valsts svētkiem, gadskārtu tradīcijām u.c.  

Veiksmīga ir izglītojamo dalība Pierīgas novadu mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, 

pasākumos, sacensībās, veidojot pozitīvu un atpazīstamu skolas tēlu, radot izglītojamajos lepnumu par savu 

darbu, savu skolu. 

https://muzejs.incukalnapsk.lv/
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Skolā demokrātiski ir izstrādāti visi iekšējie normatīvie akti, tādējādi nodrošinot taisnīgu un vienlīdzīgu 

attieksmi pret darbiniekiem un izglītojamajiem, sekmējot pozitīvu mikroklimatu un veicinot skolas attīstību. 

Skolas Iekšējās kārtības noteikumi ir pieejami visiem, tie ir ievietoti Inčukalna pamatskolas mājas lapā. Divas 

reizes gadā klašu stundās izglītojamie pārrunā Iekšējās kārtības  noteikumus. Visi aptaujātie izglītojamie 

apgalvo, ka zina Iekšējās kārtības noteikumus un pārsvarā ievēro. Ar Iekšējās kārtības noteikumiem tiek 

iepazīstināti arī izglītojamo vecāki. Iekšējās kārtības noteikumi skolā katru gadu tiek pārskatīti un 

nepieciešamības gadījumā demokrātiski papildināti. 

Problēmsituācijas tiek risinātas profesionāli, godīgi un taisnīgi, iesaistot izglītojamos un viņu vecākus, 

pedagogus, sociālo pedagogu, psihologu un pašvaldības sociālos darbiniekus. Skola pievērš uzmanību 

izglītojamo uzvedībai, novērš fiziskos un morālos pāridarījumus izglītojamo starpā. Izglītojamie un darbinieki 

jūtas līdztiesīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās piederības, kultūras un reliģiskās piederības.  

Skolas darbiniekiem ir izveidojusies cieša sadarbība ar Inčukalna novada pašvaldību. Novada Domes 

pārstāvji vienmēr ierodas uz skolas pasākumiem: Zinību dienu, Skolotāju dienu, Ziemassvētku un Mātes dienai 

veltīto koncertu skolā, izlaidumu. 

Skola sekmē pozitīvas attiecības starp izglītojamajiem, pedagogiem un personālu. Skolas mikroklimata un 

vides veidošanā atzinīgi vērtējama izglītojamo un vecāku līdzdalība skolas dzīvē. Tiek veicināta uzmanīga 

attieksme un iecietība izglītojamo vidū un attiecībās ar pedagogiem.  

Visi darbinieki tiek godināti darba un mūža jubilejās. Lai saliedētu kolektīvu un motivētu darbam, katru 

gadu skola organizē pieredzes apmaiņas braucienu Pasaules Skolotāju dienas atzīmēšanas laikā. (Jelgavas 

2.pamatskola, Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs, Valmieras sākumskola). 

2016. gadā ieguvām LIZDA izsludinātā konkursa „Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde” galveno 

balvu.  

Skolas administrācija respektē un iespēju robežās atbalsta izglītojamo, pedagogu, skolas darbinieku un 

vecāku ieteikumus, ierosinājumus, vēlmes un vajadzības, novērtē sasniegto. 

Skola ir mājīga un apmeklētājiem pievilcīga.  

Attieksmē pret apmeklētājiem skolas personāls ir laipns un korekts. Skolā ir noteikta kārtība, kā jārīkojas 

nepiederošām personām, ierodoties skolā.  

 

Stiprās puses. 

  

 Iestāde aktīvi komunicē ar sabiedrību, izmantojot dažādas mediju vietnes un iestādes 

mājaslapu. 

  Daudzveidīgas skolas tradīcijas. 

 Izglītojamie un vecāki atbalsta skolas tradīcijas un jūtas piederīgi savai skolai.  
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Tālākās attīstības vajadzības.  

  Turpināt darbu pie izglītojamo saskarsmes kultūras veidošanas mācību stundās un ārpus tām. 

  Rosināt izglītojamos paškontrolei un sevis mērķtiecīgai pilnveidošanai. 

  Sniegt atbalstu jaunajiem skolotājiem un izglītojamajiem. 

 

Vērtējums – ļoti labi  

 

4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

 

Skolas telpas ir atbilstošas visu licencēto izglītības programmu realizēšanai. Skolas klašu telpas ir 

funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Telpu iekārtojums un inventārs atbilst izglītojamo skaitam, 

vecumam un augumam. Skolā ir telpas pirmsskolas, sākumskolas klasēm, nepieciešamie mācību priekšmetu 

kabineti pamatskolai. Skolas un klašu telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām prasībām, klašu telpās ir 

optimāla temperatūra, telpas tiek regulāri vēdinātas un uzkoptas. Telpu apgaismojums nodrošināts normatīvo 

aktu prasībām.  

Izglītojamie regulāri piedalās skolas telpu noformēšanā un kārtības uzturēšanā.  

Skolā regulāri plānveidīgi tiek veikti telpu remonti iedalītā budžeta ietvaros: fizikas kabinetā, angļu 

valodas un latviešu valodas kabinetos,  izveidota jauna telpa pirmajai klasei, veikta grīdas rekonstrukcija skolas 

3. stāvā, Erasmus+ projekta ietvaros veikta koridoru sienu estētiskā uzlabošana un izveidotas „Zināšanu 

kāpnes”. 2019. gada vasarā izbūvēta jauna pirmsskolas grupas telpa.  

Skolā darbojas internets, pieejams bezvadu interneta pieslēgums. 

 Skolas telpas tiek izmantotas arī interešu izglītības programmu apguvei, tai skaitā Inčukalna novada 

Mūzikas un mākslas skolas programmu realizēšanai pēc pamatskolas nodarbībām. Skolā ir telpas dažādu 

pasākumu organizēšanai. Telpu izmantojums ir racionāls un atbilst mācību procesa prasībām un katras telpas 

specifikai.  

Skolai blakus ir plašs un moderns sporta komplekss, pie sporta zāles ir iekārtotas garderobes un dušas 

telpas izglītojamajiem. 

Mācību procesā tiek izmantota arī skolas bibliotēkas telpa. 

Skolā ir atbilstošas telpas izglītojamo ēdināšanai. Skolas telpas ir drošas. Skolā izvietotas skaidras 

norādes. Gaiteņos redzamā vietā ir evakuācijas plāni; paredzētajās vietās redzamas evakuācijas norādes. 

Skolas apkārtne ir tīra, kārtīga, apzaļumota. Katru pavasari tiek atjaunoti puķu un zaļo augu stādījumi. 

Skolas teritorija ir noteikta, daļēji ierobežota, tās apkārtne ir droša izglītojamajiem, no pašvaldības centra un uz 

to izglītojamie dodas pa tumšā dienas laikā apgaismotu gājēju celiņu. Skolas teritorijā atrodas sporta laukums, 

ko izmanto arī novada iedzīvotāji. 

 Skolai piebraucamie ceļi ir labā kvalitātē. Pie skolas un blakusesošā sporta kompleksa ir plaši 

stāvlaukumi un izbūvētas gājēju ietves. Stāvlaukumā pie skolas var iebraukt tikai pēc plkst.19:00. 
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Stiprās puses.  

 

 Pašvaldības līdzekļu piesaiste skolas fiziskās vides labiekārtošanai.  

 Plānveidīgs un mērķtiecīgs skolas telpu remonts. 

 Skola atrodas ekoloģiski tīrā vidē. 

 Telpu estētiskais noformējums, tīrība un kārtība skolas telpās. 

 

Tālākās attīstības vajadzības.  

 

 Projektu līdzekļu piesaiste skolas fiziskās vides labiekārtošanai. 

 Pilnveidot skolas telpu estētisko noformējumu. 

 

Vērtējums – ļoti labi  
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4.6. Izglītības iestādes resursi  

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi  

 

Skolā ir visas nepieciešamās iekārtas un materiāltehniskie resursi licencēto izglītības programmu 

realizēšanai. Telpu iekārtojums atbilst izglītojamo skaitam, vecumam, izglītojamo augumam, ir piemērots 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.  

 Pedagogi un izglītojamie savā darbā var izmantot datorus, projektoru, datu kameras, skeneri, printerus, 

kopētāju, CD un DVD ierakstus no skolas bibliotēkas.  

Jauno tehnoloģiju ieviešanai mācību procesā tiek pievērsta plānveidīga uzmanība atbilstoši Skolas attīstības 

plānam.  

Skolas budžeta ietvaros ir aprīkotas un plānveidīgi tiek uzturētas un uzlabotas divas datorklases ar 12 

datoriem katrā, lai sekmīgi varētu apgūt informātikas, datorikas un programmēšanas apmācību 1.-9.klasēs un citu 

mācību priekšmetu pedagogi organizētu mācību stundas informātikas kabinetā. 

 Skolā ir “Biznesa DSL” interneta pieslēgums. Dators ar interneta pieslēgumu ir uzstādīts arī katrā mācību 

klasē, bibliotēkā un skolotāju istabā. 

Skolā ir divas interaktīvās tāfeles, kas uzstādītas mācību klasēs, kas ļauj vielu apgūt, izmantojot interaktīvos 

mācību materiālus. Ir iegādāts pārvietojamais projektors un ekrāns, ko pēc vajadzības var uzstādīt priekšmeta 

skolotāja kabinetā, kā arī izmantot aktu zālē pasākumu laikā.  

2017.gadā skolā 3 klases papildus aprīkotas ar projektoru un balto ekrānu digitālu uzskates materiālu 

demonstrēšanai. 

Pašlaik skolotājiem iespējas izmantot IKT mācību procesā ir nodrošinātas. 

Pedagogi regulāri papildina savas zināšanas un savstarpēji apmainās ar pieredzi un palīdz ikvienam 

pedagogam un izglītojamajam strādāt ar IKT. 

Visi materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā. Atbildīgās personas skolā veic 

materiāltehnisko līdzekļu uzskaiti, savlaicīgi konstatē bojājumus, novērš tos. Materiāltehnisko resursu un 

iekārtu izmantojums ir efektīvs, racionāls.  

Skolas ēkā atrodas bibliotēka, ko izglītojamie un darbinieki izmanto mācību procesa vajadzībām. 

Bibliotēka nodrošina izglītojamos un pedagogus ar informācijas pieejamību. Bibliotēkā izglītojamajiem un 

pedagogiem pieejami jaunākie preses izdevumi, mācību literatūra, daiļliteratūra, uzziņu literatūra, 

enciklopēdijas, vārdnīcas un metodiskā literatūra, kas regulāri un plānveidīgi tiek atjaunoti. Inčukalna 

pašvaldība atbalsta skolu mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādē. Visi izglītojamie ir nodrošināti ar mācību 

grāmatām un ar darba burtnīcām (ja tas ir nepieciešams). 

Skolā ir aprīkots psihologa, logopēda kabinets, sociālā pedagoga un medicīnas māsas kabinets. 

Sporta zāle ir aprīkota ar nepieciešamo sporta inventāru. Sporta stundās ziemā izglītojamajiem ir iespēja 

slēpot, jo skolā ir 20 distanču slēpju komplekti ar slēpju zābakiem. 

 Stiprās puses. 
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 Skolā ir nepieciešamie materiāltehniskie resursi un telpas izglītības programmu realizēšanai.  

 Plānveidīgs un mērķtiecīgs jaunāko informācijas tehnoloģiju nodrošinājums.  

 Skolā tiek nodrošināta efektīva mācību līdzekļu un tehnoloģiju izmantošana. 

  Izveidota „portatīvā datorklase”. 

 

Tālākās attīstības vajadzības.  

 

 Efektīvi izmantot „portatīvo datorklasi”, kā arī turpināt izmantot jaunākās IKT mācību procesā. 

 Pilnveidot skolas zaļo atpūtas zonu (stādījumi, soli utt.) āra nodarbību organizēšanai. 

 

Vērtējums - ļoti labi  

4.6.2. Personālresursi  

 

Skola ir pilnībā nodrošināta ar atbilstošas kvalifikācijas pedagoģiskajiem kadriem, sekmīgi darbojas 

atbalsta personāls. Visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem ir normatīvajiem aktiem atbilstoša izglītība.  

Visi pedagogi regulāri apgūst tālākizglītību atbilstoši skolas izvirzītajām prioritātēm, apgūstot jaunākās 

atziņas mācību metodikā, psiholoģija un pedagoģijā. 

Skolā racionāli tiek izmantoti jau esošie resursi, bet perspektīvā jāplāno arī jaunu kadru piesaiste. 

Skolotāju piesaiste uz brīvajām vietām lielākoties notiek ar citu izglītības iestāžu aptaujas palīdzību. 

Kandidāti, kuru izglītība atbilst MK noteikumu prasībām, tiek uzaicināti uz interviju pie skolas administrācijas. 

Ar atbilstošāko tiek noslēgts darba līgums. 
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Pedagogi darbojas metodisko apvienību darbā skolā un piedalās Pierīgas metodisko apvienību darbā, 

Pierīgas olimpiāžu darbu labošanā, darbojas mācību priekšmetu biedrību darbā. 

Skolotāji ir piedalījušies un joprojām piedalās šādos projektos: 

 „Sporto visa klase”; 

 Veselību veicinošā skola; 

 Erasmus+ „Zaļais lietussargs”;  

 Erasmus+ „Soli pa solim augšup” 

 Skolu sadarbības projekts ar skolu Igaunijā, Aesme; 

 Skolu sadarbības projekts ar Jelgavas 2.pamatskolu. 

Skolotāju darba slodzes ir optimālas. Tās ir sadalītas, ievērojot skolas īstenoto programmu prasības un 

racionālas darba organizācijas nosacījumus, skolotāju pieredzi un kvalifikāciju. 

Skolā darbojas pedagoģiskā padome, metodiskā padome un 4 metodiskās apvienības. 

Personāla tālākizglītība tiek plānota saskaņā ar ārējo normatīvo aktu prasībām, skolotāju interesēm un 

vajadzībām, un skolas attīstības prioritātēm. Skolotāji regulāri tiek informēti par tālākizglītības iespējām, kā arī 

paši meklē dažādas tālākizglītības iespējas. Skolotāji dalās pieredzē ar projektos, kursos un semināros gūto 

informāciju ar kolēģiem. Metodiskā darba jautājumus skolotāji apspriež pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Slodzes starp skolotājiem sadalītas optimāli, ievērojot skolas īstenoto izglītības programmu prasības un 

racionālās darba organizācijas nosacījumus, skolotāju kvalifikāciju, pieredzi, profesionālo kompetenci. Tās ir 

apspriestas individuāli ar katru skolotāju. Skolas darbiniekiem ir pieejama informācija par skolas vadības darba 

struktūru, skolas darbību un darbinieku atbildības jomām, tiesībām un pienākumiem. Būtiskus mācību procesa 

organizācijas jautājumus, iekšējo normatīvo dokumentu izstrādi, jautājumus par algu likmēm, naudas balvām 

pedagogiem apspriež administratīvā padome, kurā ietilpst direktors, direktora vietnieki un arodbiedrība.  

 

Stiprās puses.  

 

 Nokomplektēts atbilstošs pedagoģiskais un atbalsta personāls. 

 Skolā ir viss nepieciešamais skolas saimnieciskās darbības nodrošināšanai. 

 Metodiskajās dienās notiek tālākizglītībā un kvalifikācijas paaugstināšanas kursos gūtās pieredzes 

apmaiņa.  

 Skolas administrācija saskata tālākizglītības nepieciešamību kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai 

un sniedz nepieciešamo atbalstu.  
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Tālākās attīstības vajadzības. 

 

 Rast iespēju visiem pedagogiem papildināt zināšanas iekļaujošajā un speciālajā izglītībā. 

 Piesaistīt skolai jaunus pedagogus. 

 

Vērtējums - ļoti labi  
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4.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana  

4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana  

 

Skolas administrācija plāno, organizē, koordinē skolas un pedagogu darbu, tā izvērtēšanu. Tas ir 

nepārtraukts process, kas notiek visos līmeņos un plānots atbilstoši skolas noteiktajām prioritātēm. Skolas 

pašnovērtēšanas sistēma ir skaidri strukturēta un veiksmīgi plānota. Skolas darbinieki ir apguvuši skolas 

darbības izvērtēšanas metodiku.  

Skolā ir noteikta kārtība skolas, pedagoģisko darbinieku, izglītojamo un metodisko komisiju darba 

pašvērtējumam.  

Skolas pašnovērtēšanas process ir nepārtraukts, notiek visos līmeņos, pašnovērtēšana ir strukturēta un 

plānota. Tajā izmanto dažādas metodes un formas: anketēšanu, SVID analīzi, Skolas padomes un pedagoģiskās 

padomes izvērtējumu, sanāksmes, nosakot skolas darba stiprās puses un tālāko attīstību. 

Vadība regulāri mērķtiecīgi plāno, organizē un īsteno skolas darba kontroli un izvērtēšanu atbilstoši 

Skolas attīstības plānā noteiktajām prioritātēm. Katru gadu mācību gada noslēgumā pedagogi (klašu/grupu 

audzinātāji, interešu izglītības skolotāji, VPD priekšmetu skolotāji) raksta sava darba pašvērtējumu, mācību un 

audzināšanas darba rezultāti tiek analizēti pedagoģiskās padomes sēdēs, konstatētas stiprās puses un tālākās 

attīstības vajadzības. 

Pašvērtējuma ziņojuma sagatavošanas procesā tiek anketēti izglītojamie, Skolas padomē un 

pedagoģiskajā padomē uzklausīti vecāki, skolotāji. Iegūtā informācija tiek apkopota un izmantota pārskata 

ziņojuma sagatavošanai un turpmākai darba plānošanai. Pašnovērtēšanā konstatētās skolas darba stiprās puses 

un nepieciešamos uzlabojumus darbinieki zina un izmanto, plānojot turpmāko darbu. Katra iepriekšējā mācību 

gada skolas darba pašnovērtējums tiek apspriests pedagoģiskās padomes sēdēs, precizējot uzdevumus jaunajam 

mācību gadam. 

Skolā tiek izstrādāts attīstības plāns 2018./2019. – 2020./2021. gadam. Attīstības plānā noteiktas 

prioritātes, mērķi, novērtēšanas kritēriji pamatjomās. Attīstības plāns tiek veidots reāls un pārdomāts, atbilstošs 

skolas attīstības vajadzībām un iespējām. Prioritātes noteiktas, ņemot vērā novada izglītības politikas virzību, 

skolas darbības pamatmērķus, pašnovērtējumā konstatētās stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus. 

Prioritātes ir noteiktas 3 gadiem. Attīstības plāns veidots, balstoties uz skolas darba izvērtējumā noteiktajām 

tālākās attīstības vajadzībām, skolas darbinieku, izglītojamo un vecāku ieteikumiem. Attīstības plāna izstrādi 

koordinē administrācija. Skolas attīstības plāna izpilde tiek regulāri pārraudzīta un kontrolēta. Kopumā 

veiksmīgi tiek īstenotas izvirzītās prioritātes, konkrētie uzdevumi. Plāna izpilde tiek regulāri analizēta 

administrācijas apspriedēs un pedagoģiskās padomes sēdēs. Balstoties uz iegūto informāciju un ievērojot 

noteiktās prioritātes, tiek izstrādāts gada darba plāns. 

 Katru gadu skolas administrācija pēc Inčukalna novada domes izstrādātajiem kritērijiem veic skolas 

darbinieku novērtēšanu un tiek piešķirtas kvalifikācijas pakāpes. Skolas direktoru katru gadu pēc noteiktiem 

kritērijiem novērtē Inčukalna novada izveidota komisija. Novērtēšanas procesā tiek vērtēts paveiktais gada 
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laikā, pārrunātas attīstības prioritātes nākamajam gadam. 

 

Stiprās puses.  

 

 Pedagogu, skolas darbinieku, izglītojamo, Skolas padomes  līdzdalība skolas darba pašvērtēšanas 

procesā.  

   Skolas attīstības plāns tiek izstrādāts, balstoties uz iepriekš izvirzīto prioritāšu izvērtējumu un 

turpmākās attīstības vajadzībām.  

 

Tālākās attīstības vajadzības.  

 

 Veidot pedagogu pašvērtējumos iegūtās informācijas datu bāzi.  

 Attīstības sarunas mācību gada beigās ar administrāciju kā darba plānošanas forma.  

 

 

Vērtējums – ļoti  labi  

4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība  

 

Skolā ir visa likumdošanā noteiktā, skolas darbu reglamentējošā, obligātā dokumentācija. Obligātās 

dokumentācijas izpilde tiek kontrolēta, tās izpildes kvalitāte tiek ņemta vērā, izvērtējot personāla darbu. Skolas 

darbību reglamentē Skolas nolikums, kas aktualizēts 2017.gadā, iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem, darba 

kārtības noteikumi un citi Skolas iekšējie normatīvie akti. 

Direktors kopā ar vietniekiem plāno, organizē un vada skolas darbu, deleģē pienākumus. Svarīgu lēmumu 

pieņemšanā skolas vadība ņem vērā skolotāju, izglītojamo un citu darbinieku viedokļus. Vadības apspriedes 

notiek katru pirmdienu, tiek apspriests un plānots ikdienas darbs. Skolas direktora vietnieki atbild par viņu amatu 

aprakstos norādītajām atbildības jomām, katra kompetences joma ir precīzi noteikta, vadības darbs aptver visas 

skolas darbības jomas. Skolas administrācija konsultējas ar kolektīvu lēmumu pieņemšanā, taču apzinās savu 

atbildību un kvalitatīvi veic savus pienākumus, veiksmīgi sadarbojas gan savā starpā, gan ar skolas personālu, 

izglītojamajiem un viņu vecākiem. Skolas administrācija nodrošina sadarbību ar skolas pašpārvaldes institūcijām. 

 Nepieciešamā informācija tiek nodota individuāli, apspriedēs katra mēneša sākumā, izmantojot e-klases 

vidi, Whatsapp grupu, Google Drive. Tiek veidoti koplietojami dokumenti analīzēm, viedokļu apzināšanai, darba 

plānošanai. 

Vecāki par skolas aktualitātēm informāciju var iegūt skolas mājas lapā, par sava bērna darbu e-klasē vai pie 

skolotājiem. Vismaz divas reizes gadā uz vecāku sapulcēm tiek aicināti vecāki. Vecāki var pieteikties pie 

skolotāja, lai klātienē uzzinātu sava bērna stiprās un uzlabojamās puses mācību priekšmetā, saņemtu ieteikumus 

tālākai bērna izaugsmei. 
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Visam skolas personālam ir izstrādāti atbilstoši amatu apraksti, kuros noteikti viņu darba pienākumi un 

tiesības. Pēc nepieciešamības amatu apraksti tiek aktualizēti.  

Skolas administrācijai un atbalsta personālam ir noteikti apmeklētāju pieņemšanas laiki, tie tiek ievēroti.  

Skolā īpaša uzmanība tiek pievērsta lietišķas un labvēlīgas vides organizēšanā. Radušās problēmas tiek 

risinātas nekavējoties, uzklausot visas iesaistītās puses. 

Direktors sadarbojas ar Skolas padomi, vecākiem, Inčukalna novada pašvaldību, sabiedriskajām 

organizācijām, veicinot skolas prestižu sabiedrībā. 

Skolas padome darbojas saskaņā ar tās kārtību. Skolas padomes esošais skolotāju pārstāvis, direktora 

vietnieki un direktors sniedz informāciju par skolai aktuāliem jautājumiem, rosina pārējos padomes locekļus 

izteikt savu viedokli un ierosinājumus skolas darba pilnveidošanai. 

 

Stiprās puses. 

 

 Nodrošināta nepieciešamā vadības komanda izglītības iestādes darbībai.  

 Skolas administrācija veiksmīgi saliedējusi un izveidojusi draudzīgu kolektīvu. 

 Skola informē sabiedrību par skolas un ārpusskolas aktivitātēm.  

 Tiek veicināta pozitīva skolas tēla veidošana un prestiža celšana  sabiedrībā.  

 

Tālākās attīstības vajadzības  

 

 Attīstīt katra darbinieka līdzatbildību par pieņemtā lēmuma realizāciju.  

 Turpināt pilnveidot metodiskā darba struktūru, lai veicinātu pedagogu savstarpējo sadarbību mācību 

jomās. 

 

Vērtējums - ļoti labi  

 

4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām  

 

Skola savā darbā realizē daudzveidīgas sadarbības formas ar citām institūcijām.  

Skolai ir regulāra, lietišķa, abpusēji ieinteresēta sadarbība ar Inčukalna novada domi. Ļoti veiksmīga ir 

sadarbība skolas budžeta veidošanā un skolas darbības nodrošināšanā.  Ieguvēji ir visi, jo novads un sabiedrība ir 

ieinteresēti veiksmīgā skolas paplašināšanā un attīstībā.  

Ar Inčukalna novada domes atbalstu tiek rekonstruēts, modernizēts sporta stadions. 

Skolai ir regulāra un mērķtiecīga sadarbība ar šādām Inčukalna novada pašvaldības institūcijām:  

 Sociālo dienestu 

  Bāriņtiesu 
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  Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību (BUB),  

 Reģionālās pašvaldības un valsts policiju.   

Sadarbībā ar tām tiek veikti profilaktiski pasākumi - izglītojošas lekcijas, pārrunas, problēmjautājumu 

risināšana, paraugdemonstrējumi (ugunsdzēsēju diena Inčukalnā, drošības diena Inčukalnā, Siguldā, Vangažos).  

Skolas kolektīvs bieži piedalās dibinātāja organizētajos pasākumos. 

Skolai ir produktīva sadarbība ar šādām nevalstiskajām organizācijām:  

 biedrību „Inčukalna izaugsmei”, (tiek materiāli atbalstīts klašu konkurss „Labākā klase”) 

 biedrību „Spēka pasaule”, (atbalsta izglītojamo fiziskās sagatavotības pilnveidošanu un Smagatlētikas 

pulciņa iespēju trenēties biedrības piederošajā trenažieru zālē.) 

 biedrību „Inčukalna galda hokeja klubs” (atbalsta tradicionālā skolas galda hokeja čempionāta rīkošanu, 

labāko spēlētāju iekļaušanu Latvijas galda hokeja federācijas rīkotajās sacensībās, iespēju pārstāvēt Latvijas izlasi 

pasaules tūres sacensībās galda hokejā.)  

 sporta klubu „Wild Cats” (Paraugdemonstrējumi un meistarklases izglītojamiem par frisbija  spēli);  

 Latvijas apvienoto badmintona līgu (paraugdemonstrējumi, meistarklases un sacensības izglītojamajiem 

badmintonā.). 

Profesionāla sadarbība izveidojusies ar Pierīgas IKS.  

Skolai ir sadarbība ar partnerskolām metodiskajā darbā – Vangažu vidusskolu,  Allažu pamatskolu un citām 

Pierīgas skolām. 

 Skolai ir laba pieredze sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem, piemēram, „Rāmkalni Nordeco”, „Rāmkalni 

Serviss”, „Elvi”, ”Benu aptieka”. 

 

Stiprās puses. 

 

• Veiksmīga sadarbība ar Inčukalna novada domi, Inčukalna novada domes iestādēm. 

• Skolas sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī ar nevalstiskajām un profesionālajām 

organizācijām nodrošina skolas izglītojamajiem iespēju iepazīt dažādus izglītības un karjeras aspektus. 

 

Tālākās attīstības vajadzības. 

 

• Rast iespēju paplašināt sadarbību ar citu valstu izglītības iestādēm, kā arī lietderīgi izmantot dažādu 

institūciju piedāvājumus. 

• Veicināt dažādu priekšmetu pedagogu iesaistīšanos projektu izstrādē un īstenošanā sadarbībā ar citām 

institūcijām. 

 

Vērtējums- ļoti labi 
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Inčukalna pamatskolas 2018./2019. mācību gada iniciatīvas “Latvijas skolas soma” pasākumu 

apkopojums. 

Pielikums Nr.1. 

Datums Klase Aktivitāte 

6.09. 8.un 9.kl. izglītojamo pašpārvaldes 

5 izglītojamie 

Latvijas skolas somas atklāšanas pasākums arēnā 

Rīga 

oktobris 1.-9.kl. Kinofilmas CD 

2.11 1.-5.kl.- 

153 izglītojamie 

"Mana dzimšanas diena" 1.-5.kl. 153 izglītojamie 

26.11 5.kl. - 21 izglītojamais 

un 6.kl. - 24 

45 izglītojamie 

Turaidas muzejrezervāts: 

„Ciemos pie Turaidas fogta”; 

„Uzvārdu došana Vidzemē” 

29.11. 8. kl. 21 izglītojamais un 7.kl. 23 

izglītojamie 

44 izglītojamie 

Turaidas muzejrezervāts: 

„Ciemos pie Turaidas fogta”; 

„Ko lems līvu likteņzirgs?” 

7.12. 8.kl.  

19 izglītojamie 

„Dirty Deal Teatro” teātra izrādi „Nāves ēnā”, 

Rīgā, Talsu iela 1, Āgenskalns 

 

20.12. 9.kl. 16 izglītojamie 

16 izglītojamie 

„Dirty Deal Teatro” teātra izrādi „Dvēseļu utenis” 

Rīgā, Talsu iela 1, Āgenskalns 

14.01. 9.kl. 16 izglītojamie  VDT izrāde „Labie bērni”, 

 

4.02. 8.kl. 16 izglītojamie  VDT izrāde „Labie bērni”, 

21.02. 1.a - 18 izglītojamie 

1.b - 18 izglītojamie 

2.a - 29 izglītojamie 

3.a - 16 izglītojamie 

3.b - 16 izglītojamie 

Sveču darbnīca 

5.03. 6.a - 25 izglītojamie „Iepazīsti Latvijas sporta vēsturi slēpņošanas spēlē 

„Pa pēdām Jānim Daliņam”” 

8.03. 7.a - 23 izglītojamie „Iepazīsti Latvijas sporta vēsturi slēpņošanas spēlē 

„Pa pēdām Jānim Daliņam”” 

20.03. 4.a, 4.b - 36 izglītojamie VDT izrāde „80 dienās apkārt zemeslodei” 

20.03. 5.a - 21 izglītojamais VDT izrāde „80 dienās apkārt zemeslodei” 

 1.-9.kl Kinofilmas, 2. daļa 
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Pielikums Nr.2 

Inčukalna pamatskolas karjeras attīstības atbalsta pasākumu koordinēšana, organizēšana un 

vadīšana, apkopojums 2018./2019.mācību gadā. 

19.09. 5.a un 6.a klases karjeras pieredzes brauciens uz Siguldu, apmeklējot pasākumu „Esi zinošs, esi 

drošs” specvienībās iesaistīto profesiju iepazīšana. Pasākuma apmeklēšana ar klasēm. 

20.09. 1.b, 5., 6., 9. klašu meistarklase ar futbola klubu „Nikars”. Profesionālais sports, sporta trenera 

profesija. Pasākuma organizēšana un koordinēšana. 

21.09. Inčukalna pamatskolas (1.-9.klasēm) „Drošības diena”. Specvienībās iesaistīto profesiju izzināšana. 

Pasākuma plānošana, koordinēšana, rīkošana. 

26.09. 6.a klases nodarbība ar LVM „Meža ekspedīcija”, mežsaimniecības nozarē iesaistīto profesiju 

izzināšana. Pasākuma apmeklēšana ar klasi. 

28.09. Karjeras stundu organizēšana 7., 8., 9. klasēs, aptaujas anketas aizpildīšana. 

Oktobris. 8. un 9. klases bezmaksas karjeras izglītības izbraukuma pasākuma plānošana uz kādu no Valsts 

tehnikumiem. 

Skolas konkursa ar karjeras izglītības ievirzi „Lāčplēšu skrējiens” plānošana, organizēšana, sadarbības 

partneru meklēšana. 

4.10. 8.klases izglītojamo mācību ekskursija uz maizes ceptuvi “Lāči”. 

5.10. 9. klases izglītojamo skolotāju profesijas izzināšanas diena „Vai viegli būt skolotājam?” 

17.10.- Informatīvās karjeras izglītības nodarbības organizēšana  un vadīšana Inčukalna pamatskolas 

6.klases vecākiem. 

17.10. Informatīvās karjeras izglītības nodarbības organizēšana un vadīšana Inčukalna pamatskolas 9. klases 

vecākiem. 

30.10. – Uzņēmējdarbības, lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana - Pieredzes 

brauciens Inčukalna pamatskolas  8.a un 9.a klasēm - organizēšana, apmeklēšana: 

1) pieredzes apmaiņa uzņēmējdarbībā kā nākotnes darbības nozares izvēle Uzņēmējdarbības teritorijas un 

jomu izvēle. Veiksmīga uzņēmēja mērķi, lēmumi, individuālā pieredze - organizēta tikšanās ar  Ivaru 

Ciagunu; 

2) brauciena organizēšana uz Ogres Valsts tehnikumu- mehānikas, IT rīku, mājturības meistarklašu 

plānošana. 

8.11. „Mārtiņdienas tirdziņš ” pasākuma plānošana, realizēšana, darbs ar 6.kl. izglītojamajiem. 

9.11. „Lāčplēšu skrējiens Inčukalnā” - pasākuma plānošana, organizēšana, karjeras izglītības atbalsta sadaļas 

vadīšana 5.-9.kl. izglītojamajiem. 

9.11. Lāpu gājiens - Zemessardzes 19.bataljona paraugdemonstrējumi militārajās gaitās pamatskolas 

izglītojamajiem, pedagogiem, vecākiem. 
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21.11. 9.klases mācību izbraukums uz novada vidusskolu - Vangažu vidusskolu, tālāko skolas gaitu 

izzināšana. Pasākuma plānošana, atgriezeniskās saites apkopošana. 

22.11. Izglītojamo pašpārvaldes (7.-9.kl.) tikšanās ar Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vietnieci 

Ludmilu Vorobjovu - jaunatnes politisko gaitu ievirze. Pasākuma koordinēšana. 

12.12. 1.a un 1. b klases projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 finansētais karjeras pieredzes brauciens uz SIA 

„Rāmkalni Serviss” uz pārtikas ražotni, pasākums „No rudzu vārpas līdz maizes klaipam”. Pasākuma 

koordinēšana un pārrunas ar iesaistītajām klasēm pirms pasākuma. 

13.12. 2.a  klases projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 finansētais karjeras pieredzes brauciens uz SIA „Rāmkalni 

Serviss” uz pārtikas ražotni, pasākums „No rudzu vārpas līdz maizes klaipam”. Pasākuma koordinēšana un 

pārrunas ar iesaistītajām klasēm pēc pasākuma. 

23.01. 4.a un 4.b klases projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 finansētais karjeras pieredzes brauciens uz Latvijas 

Nacionālo bibliotēku un IT Demo centru - „No senas profesijas līdz mūsdienu tehnoloģijām”, pasākuma 

koordinēšana. 

30.01. 6.a klases karjeras izglītības veicinošais klases vakars. Vecāka, kulināra Marinas Ābeles meistarklase 

kulinārijā „Burgeru ballīte”. Vakara plānošana, vadīšana. 

31.01. 9.a klases karjeras iespēju izzināšana, testu pildīšana www.niid.lv vietnē, klases stundas plānošana, 

ieteikšana. 

13.02. 9.a izglītojamo aizvešana uz „Ēnu dienas” aktivitātēm Ropažu pašvaldībā. 

14.02. 9.a un 8.a klases tikšanās nodarbība ar Profesionālās izglītības kompetences centra  Smiltenes 

Tehnikuma pārstāvjiem. Pasākuma koordinēšana, organizēšana. 

21.02. 1.-3. klašu „Sveču darbnīcas” pasākuma organizēšana. 

25.02.. 9.a  un 8.a klases projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 finansētais karjeras pieredzes brauciens uz  

Starptautisko lidostu „Rīga” -„Profesijas lidostā”, pasākuma koordinēšana un pasākuma apmeklēšana kopā 

ar klasēm. 

06.03. Siguldas pilsētas vidusskolas administrācijas pārstāvju un izglītojamo viesošanās pie 9. a klases 

izglītojamajiem, pasākuma koordinēšana, nodrošināšana; 

18.03. 3.a un 3.b klases projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 finansētais karjeras pieredzes brauciens uz  Latvijas 

Leļļu teātri, pasākumu „Teātra mākslas profesijas daudzveidība” koordinēšana; 

19.03. „Esi līderis” konkurss "Profesionālis" Gulbenē.  Informatīvā darba veikšana ar izglītojamajiem, 

konkursa rezultāta analīze.  

22.03. 5. un 7.-9.klašu iepazīstināšana ar uzņēmumu atvērto durvju dienām vietnē www.prakse.lv. 

27.03. 5.a un 6.a klases projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 finansētais karjeras pasākuma „Plašā mūzikas pasaule” 

plānošana, koordinēšana, piedalīšanās meistarklasē ar klasēm. 

 27.03.  9.a klases vecāku sapulce. Lekcija diskusija par karjeras izglītības atbalsta pasākumu aktualitātēm 9. 

a klasē. 

01.04. 6.a klases vecāku sapulce par karjeras izglītības atbalsta pasākumiem 6. Klasē. 
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04.04. Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 finansēts karjeras  pasākums „Informācijas dienas profesionālās 

izglītības iestādēs” 8.a, 9.a klasēm brauciens uz Rīgas Tehnisko koledžu - brauciena organizēšana. 

12.04. Karjeras izglītības atbalsta nodarbība par mācību motivāciju pamatskolā un mācībām Rīgas Valsts 

tehnikumā. 6. a klases izglītojamajiem ar skolas absolventiem Viktoriju un Vladimiru Jeršoviem - pasākuma 

organizēšana, vadīšana. 

17.04. 9. a klases nodarbība par karjeras izvēles jautājumiem ar skolas absolventi Marutu Greidiņu - par 

mācību iespējām pēc 9. klases Teikas vidusskolā- pasākuma organizēšana, plānošana. 

23.04.  Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 finansēts karjeras  pasākums „Informācijas dienas profesionālās 

izglītības iestādēs” 7.a klasei brauciens uz Valsts Robežsardzes koledžu Rēzeknē- brauciena organizēšana, 

pasākuma programmas saskaņošana, plānošana. 

09.05.  Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 finansēts karjeras  pasākums „Skills Latvia 2019” apmeklēšanas iespēju 

organizēšana 8. un 9.klases izglītojamajiem. 

15.05. 4.a un 4.b klašu velosipēdista apliecības eksāmena kārtošana, pasākuma koordinēšana ar CSDD. 

20.05. AS "Conexus Baltic Grid" un Zinātnes centra Zinoo izveidotā paraugprogramma dabaszinību 

padziļinātai apguvei 4. klasēm . Pasākuma koordinēšana un pārrunas ar sadarbības partneriem. 
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Citi sasniegumi  

Pielikums Nr 3. 

Nr.p.k. Pasākums Dalībnieki Iegūtā vieta 

1. VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru 

salidojums. Rīgas un Pierīgas novadu pūtēju 

orķestru skate. Rīgas 6. vidusskolā 2017. 

gada 4. martā  

Inčukalna pamatskolas pūtēju 

orķestris 

B grupa-41.77 

punkti  1. 

pakāpe; 

2. VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru 

salidojums. Pūtēju orķestru finālkonkurss 

.Rīgas 6.vidusskolā, 2017. gada 29.aprīlī; 

Inčukalna pamatskolas pūtēju 

orķestris 

36.73 punkti, 

2. pakāpe 

3. Pierīgas novadu izglītojamo sporta spēles 

minifutbolā.  Babītes  futbola  stadions, 

12.09.2017.                                          

Inčukalna pamatskolas 4.-

5.kl.zēni 

7.v no 16 

4. Pierīgas novadu skolu 2017./2018. mācību 

gada 

sporta spēles rudens krosā. 

2.-9.klašu izglītojamo komanda 5.v. 

8.v. 

8.v. 

8.v. 

9.v. 

9.v. 

12.v. 

26.v. 

25.v. 

16.v. 

5. Pierīgas  novadu  2017./2018.m.g.  

izglītojamo  sporta  spēles  „Tautas  bumbā” 

zēniem 

Mārupes  vidusskola, 28.11.2017 

5. klases zēnu komanda 13.-15.v. 

6. Pierīgas  novadu  2017./2018.m.g.  

izglītojamo  sporta  spēles  „Tautas  bumbā” 

meitenēm 

Mārupes  vidusskola, 21.11.2017 

5. klases meiteņu komanda 3.v. 

7. Pierīgas  novadu  izglītojamo sporta spēles 

Veiklo stafetēs. Krimuldas vidusskola 

Inčukalna pamatskolas 

izglītojamo komanda 

12.v. 

8. Pierīgas  novadu  2017./2018.m.g.  

izglītojamo  sporta  spēļu sacensības 

peldēšanā 

Inčukalna sporta komplekss, 08.03.2018 

Inčukalna pamatskolas 

izglītojamo komanda 

8.v. 

11.v. 

21.v. 

17.v. 

9.v. 

12.v. 

22.v. 

16.v. 

22.v. 

8.v. 

13.v. 

Stafetēs 6.v. 

 

 

 

9. Projekts „Sporto visa klase” stafešu 

sacensības, Ādažu vidusskola, 27.02.2018. 

Inčukalna pamatskolas 5.a klase 2.v. 

10. Latvijas čempionāts junioriem galda hokejā. 

Inčukalna sporta komplekss. 

Inčukalna pamatskolas galda 

hokeja pulciņa dalībnieki 

1.v. 

5.v. 
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14.04.2018. 7.v. 

8.v. 

12.v. 

17.v. 

18.v. 

21.v. 

25.v. 

30.v. 

31.v. 

39.v.  

41.v. 

11. Latvijas čempionāts junioriem galda hokejā. 

U-13 grupa 

Inčukalna sporta komplekss. 

14.04.2018. 

Inčukalna pamatskolas galda 

hokeja pulciņa dalībnieki 

1.v. 

2.v. 

3.v. 

9.v. 

10.v. 

16.v. 

17.v. 

12. Latvijas kausa izcīņa galda hokejā 

2017.-2018. gada sezona(4 posmi) 

„Ventspils-VJN”, Rīga-Kultūru vsk., 

Inčukalns sporta komplekss 

Inčukalna pamatskolas galda 

hokeja pulciņa dalībnieki 

Juniori:  

2.v. 

9.v. 

11.v. 

13.v. 

16v. 

19.v. 

29.v. 

37.v. 

39.v. 

13. Latvijas kausa izcīņa galda hokejā 

2017.-2018. gada sezona(4 posmi) 

U-13 

Inčukalna pamatskolas galda 

hokeja pulciņa dalībnieki 

 2.v. 

4.v 

13.v. 

14v. 

 

14. Latvijas čempionāts junioru komandām galda 

hokejā. 

06.01.2018. Rīga, Kultūru vidusskola 

Inčukalna pamatskolas galda 

hokeja pulciņa dalībnieki 

1.v. 

2.v. 

6.v. 

15. Latvijas amatieru līga galda hokejā. 

2017.-2018. gada sezona(5 posmi) 

„Ventspils-VJN”, Rīga-Kultūru vsk., 

Inčukalns sporta komplekss 

Inčukalna pamatskolas galda 

hokeja pulciņa dalībnieki 

Juniori: 

2.v. 

9.v. 

22.v. 

Juniori U-13: 

3.v. 

4.v. 

23.v. 

16. Latvijas apvienotā badmintona līga. Sigulda, 

2018. gada oktobris 

Inčukalna pamatskolas 9.kl. 

izglītojamie 

5.v. 

6.v. 

9.v. 

17. Pierīgas novadu skolu 2018./2019. 

mācību gada 

sporta spēlēs Veiklo stafetē 

06.11.18, Krimuldas vsk. 

 

Inčukalna pamatskolas 6. kl. 

izglītojamie 

12.vieta 

18. Pierīgas novadu 2018./2019.m.g. 

izglītojamo sporta spēles „Tautas 

Inčukalna pamatskolas 4. un 5. 

kl. izglītojamo komanda 

12.vieta 
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bumbā” meitenēm 

Mārupes vidusskola, 

13.11.18. 

19.  Pierīgas novadu 2018./2019.m.g. 

izglītojamo sporta spēles „Tautas 

bumbā” zēniem 

Mārupes vidusskola, 

27.11.18. 

Inčukalna pamatskolas 4. un 5. 

kl. izglītojamo komanda 

16. vieta 

20. Pierīgas novadu skolu sacensības florbolā, 

Inčukalna sporta komplekss 26.03.19. 

7.-9.kl. izglītojamo komanda 3. vieta 

21. "Sporto visa klase, Krimuldas vsk. 

Apakšgrupas veiklo stafetes. 

28.03.19. 

6. klase 3. vieta 

22. Inčukalna čempionāts badmintonā 1.-3. 

klasēm; 

2.04.19. 

1.-3. klašu individuālie starti 1.-6. vietai 

23. FIBA 3x3 Latvijas skolu kauss, Cēsis, 

2.04.19. 

Strītbola komanda 5 izglītojamo 

sastāvā 

4.vieta 

24. Inčukalna čempionāts badmintonā 4.-6. 

klasēm; 

9.04.19. 

4.-6. klašu individuālie starti 1.-6. vietai 

25. Inčukalna čempionāts badmintonā 7.-9. 

klasēm; 

16.04.19. 

7.-9. klašu individuālie starti 1.-6. vietai 

26. Pierīgas novadu 2018./2019.m.g. 

izglītojamo sporta spēļu sacensības 

peldēšanā 

Inčukalna sporta komplekss, 

18.04.2019. 

Inčukalna 

pamatskolas izglītojamo 

komanda 

3.vieta 

3.vieta 

„C”gr.-9. 

vieta 

„D”gr.-7. 

vieta 

27. Latvijas čempionāts junioriem 

galda hokejā. U-13 grupa 

Inčukalna sporta komplekss. 

13.04.2019. 

Inčukalna 

pamatskolas galda 

hokeja pulciņa 

dalībnieki 

1.vieta Juniori 

3.vieta Juniori 

2. vieta 

Juniores 

3. vieta 

Juniores 

28. Latvijas čempionāts junioriem 

galda hokejā. 

Inčukalna sporta komplekss. 

13.04.2019. 

Inčukalna 

pamatskolas galda 

hokeja pulciņa 

dalībnieki 

4. vieta 

14. vieta 

18. vieta 

29. „Esi līderis!” konkurss "Profesionālis" fināls 

,Rīga, 29.03.19. 

Pulciņa dalībnieku komanda atzinība 

30. Rīgas 

un Pierīgas novadu pūtēju orķestru 

skate. Rīgas 6. vidusskolā 2019. 

gada  martā 

Pūtēju orķestris 2. pakāpe 

31. Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru 

vēsturisko novadu skates un XII Latvijas 

skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 

pūtēju orķestru modelēšanas koncerts. 

 

 6.04.19. Izstāžu centrs „Ķīpsala” 

Pūtēju orķestris Dalība 

32. Latvijas pūtēju orķestru konkurss un 

starptautiskās sacensības "Baltic Open", 

Pūtēju orķestris 3. vieta 73.42 

punkti 
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Sigulda, Devons, 29.03.2019. 

 

 

Valsts un Pierīgas novadu olimpiādes 

Pielikums Nr.4 

2017./2018. m.g. 

Klase Mācību priekšmeta olimpiāde Iegūtā vieta Skolotājs 

 

9. Pierīgas novadu bioloģijas olimpiāde 

Valsts bioloģijas olimpiāde 

 

2. 

3. 

Rita Bikše 

 

9. Pierīgas novadu vēstures olimpiāde 

Valsts vēstures olimpiāde 

 

1. 

atzinība 

Irēna Ņikitina 

 

9. Pierīgas novadu matemātikas olimpiāde 

Valsts matemātikas olimpiāde 

Latvijas atklātā matemātikas olimpiāde 

 

2. 

Atzinība 

2. 

Alma Deņisova 

 

9. Pierīgas novadu fizikas olimpiāde 

 

3. Inguna Hokkonena 

9. Pierīgas novadu mājturības un tehnoloģiju 

olimpiāde 

 

3. Alma Deņisova 

9. Pierīgas novadu skolu komandu ģeogrāfijas 

olimpiāde  

 

3. Ivita Akmentiņa 

9. Pierīgas novadu vizuālās mākslas olimpiāde atzinība Agita Mālupe 

 

8. Pierīgas novadu skolu komandu ģeogrāfijas 

olimpiāde  

 

3. Ivita Akmentiņa 

8. Pierīgas novadu matemātikas olimpiāde 

 

atzinība Alma Deņisova 

 

8. Pierīgas novadu krievu val. alternatīvā 

olimpiāde  

 

 

3. Inga Indriksone 

7. Pierīgas novadu angļu val. alternatīvā 

olimpiāde  

 

atzinība Zinta Nolberga 

7. Pierīgas novadu krievu val. alternatīvā 

olimpiāde  

Pierīgas novadu krievu val. alternatīvā 

olimpiāde  

 

1.vieta 

 

atzinība 

Inga Indriksone 

 

Inga Indriksone 

7. Pierīgas novadu mājturības un tehnoloģiju 

olimpiāde 

 

3. Alma Deņisova 

 

7. Pierīgas novadu vizuālās mākslas olimpiāde 2. Agita Mālupe 

 

6. Pierīgas novadu matemātikas olimpiāde 

Latvijas atklātā matemātikas olimpiāde  

1. 

atzinība 

Alma Deņisova 
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4. Pierīgas novadu vizuālās mākslas olimpiāde 

 

atzinība Agita Mālupe 

4. Pierīgas novadu vizuālās mākslas olimpiāde  

 

“Mazais mākslinieks” 

3. Agita Mālupe 

3. Pierīgas novadu sākumskolas alternatīvā 

olimpiāde “Erudīts” 

3. Ivita Akmentiņa, Antra Upīte 

2. Pierīgas novadu vizuālās mākslas olimpiāde 

“Mazais mākslinieks” 

3. Agita Mālupe 

 

 2018./2019.m.g.  

Klase Mācību priekšmeta olimpiāde Iegūtā 

vieta 

Skolotājs 

 

9.  Pierīgas novadu skolu bioloģijas olimpiāde  3. Rita Bikše 

9. Pierīgas novadu skolu fizikas olimpiāde  2. Inguna Hokkonena 

9. Pierīgas novadu matemātikas olimpiāde atzinība Alma Deņisova 

7. Atklātā angļu valodas olimpiāde 1., 2., 3. 

 

Zinta Nolberga 

7.   Pierīgas novadu skolu alternatīvajā krievu 

valodas olimpiādē 

3 Inga Indriksone 

7.   Pierīgas novadu skolu alternatīvajā krievu 

valodas olimpiādē 

3 Inga Indriksone 

3. Pierīgas novadu sākumskolas olimpiāde 

„Erudīts’ 

atzinība Ieva Kalniņa, Aiva Švikule 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 

Jomas Tālākās attīstības vajadzības 

4.Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma līmeni atbilstošajos 

kritērijos 

4.1. Mācību saturs - Izglītības iestādes 

īstenotās izglītības programmas 

• Jaunā, kompetencēs balstītā vispārējās 

izglītības satura ieviešana un mācību kabinetu 

iekārtošana atbilstoši jaunajām prasībām. 

• Aktualizēt un pilnveidot iestādes īstenotās 

izglītības programmas atbilstoši izglītojamo un viņu 

vecāku pieprasījumam un tendencēm valstī. 

• Mācību un metodiskos materiālus izstrādāt 

atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju iespējām, izmantojot 

interaktīvās tāfeles, planšetes, mobilos telefonus. 

• Turpināt pedagogu izglītošanu. 

• Turpināt savstarpējo pedagogu pieredzes 

apmaiņu. 
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4.2. Mācīšana un mācīšanās 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte • Turpināt pilnveidot pedagogu prasmes 

jaunāko tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā. 

• Plānojot mācību stundu, pievērst uzmanību 

sasniedzamajam rezultātam un atgriezeniskajai 

saitei. 

• Mācību priekšmetu pedagogiem turpināt 

sadarbību ar atbalsta personālu mācību grūtību 

diagnostikā. 

• Turpināt pedagogu sadarbību, daloties 

pieredzē ar kolēģiem, apmeklējot kolēģu stundas un 

kopā meklējot efektīvākās mācību darba formas un 

metodes. 

• Veikt ieteiktos labojumus Erasmus+ projekta 

KA2 „Together... in the Winds of Change” 

pieteikumā, lai strādātu kopīgi ar vēl 5 dalībvalstīm 

– Portugāli, Bulgāriju, Itāliju, Rumāniju, Turciju. 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte • Motivēt izglītojamos apzināti mācīties. 

• Veicināt izglītojamos attīstīt un pilnveidot 

lasītprasmi un pilnveidot izglītojamo rakstu kultūru. 

• Turpināt kolēģu savstarpējo stundu vērošanu 

kā efektīvu mācīšanās formu. 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa 

sastāvdaļa 

• Rosināt izglītojamos domāt par domāšanu. 

• Veicināt visu izglītojamo pašvērtēšanas 

prasmes. 

4.3. Izglītojamo sasniegumi 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā • Turpināt veicināt katra izglītojamā atbildību 

par sava mācību darba rezultātiem.  

• Meklēt metodiskus risinājumus izglītojamo 

intereses radīšanai un spēju atraisīšanai visos mācību 

priekšmetos.  

•  Turpināt attīstīt jēgpilnas lasīšanas prasmes. 

• Attīstīt izglītojamo kompetences, kas 

balstītas reālu dzīves problēmu risināšanā. 

• Uzlabot sadarbību ar atbalsta personālu, lai 

psiholoģiski palīdzētu izglītojamajiem mācīties 

atbilstīgi viņu spējām. 

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts 

pārbaudes darbos. 

• Turpināt darbu pie izglītojamo mācību 

sasniegumu dinamikas izpētes, plānojot mācību 

procesu, pilnveidojamās prasmes un sasniedzamos 

rezultātus valsts pārbaudes darbos.  

• Motivēt izglītojamos mērķtiecīgam un 

plānotam mācību darbam, pilnveidot un veicināt 

viņu līdzatbildību par sasniedzamo rezultātu.  

• Mērķtiecīgi strādāt pie izglītojamo 

lasītprasmes attīstīšanas un radošo darbu kvalitātes 

uzlabošanas. 
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4.4. Atbalsts izglītojamajiem 

4.4.1. Psiholoģiskais, sociālpedagoģiskais 

atbalsts 

• Izglītot vecākus par dažādiem ar bērna 

veselību un attīstību saistītiem jautājumiem.  

• Rast iespēju piesaistīt pedagoga palīgu. 

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana 

(drošība un darba aizsardzība) 

• Rast iespējas izveidot izglītojamajiem atpūtas 

vietas starpbrīžos un brīvajās stundās.  

• Iesaistīt izglītojamo pašpārvaldi drošas vides 

veidošanā.  

 

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā Aizsākt darbu pie izglītojamo iesaistīšanās e-

Twinning projektos. 

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā Turpināt attīstīt sadarbību ar vietējiem un 

novada uzņēmējiem izglītojamo karjeras izglītības 

realizēšanai. 

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai • Pilnveidot mācību metodes darbam ar 

talantīgajiem izglītojamajiem mācību stundās. 

• Veidot skolas mācību olimpiādes 

sākumskolai.  

• Turpināt skolotāju izglītošanu darbā ar 

bērniem, kam ir speciālas vajadzības (iekļaujošā 

izglītība, autisms, mutisms utt.). 

4.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām 

vajadzībām 

• Turpināt izstrādāt mācību materiālu klāstu 

visos mācību priekšmetos izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem. 

• Pedagogiem un atbalsta personālam ir 

jāpapildina izglītība speciālajā pedagoģijā. 

 

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni • Turpināt skolas līmeņa notikumu publicēšanu 

skolas vietnē un Facebook kontā, uzlabojot vecāku 

informētību par notikumiem biežāk nekā reizi 

semestrī vecāku sapulcē. 

• Ieplānot ne retāk kā reizi mācību gadā 

individuālas pārrunas ar vecākiem. 

• Skaidrot vecākiem Skolas padomei izvirzāmo 

jautājumu realizācijas kārtību un ietekmi uz 

ieteikumiem turpmākajā skolas darbā, kā arī 

padomes pārstāvju pienākumus attiecībā uz 

sabiedrību. 
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4.5. Izglītības iestādes vide 

4.5.1. Mikroklimats Turpināt darbu pie izglītojamo saskarsmes 

kultūras veidošanas mācību stundās un ārpus tām. 

•  Rosināt izglītojamos paškontrolei un sevis 

mērķtiecīgai pilnveidošanai. 

•  Sniegt atbalstu jaunajiem skolotājiem un 

izglītojamajiem. 

4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība Tālākās attīstības vajadzības.  

 

• Projektu līdzekļu piesaiste skolas fiziskās 

vides labiekārtošanai. 

• Pilnveidot skolas telpu estētisko 

noformējumu. 

4.6. Izglītības iestādes resursi 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi • Efektīvi izmantot „portatīvo datorklasi”, kā 

arī turpināt izmantot jaunākās IKT mācību procesā. 

• Pilnveidot skolas zaļo atpūtas zonu 

(stādījumi, soli utt.) āra nodarbību organizēšanai. 

4.6.2. Personālresursi  

• Rast iespēju visiem pedagogiem papildināt 

zināšanas iekļaujošajā un speciālajā izglītībā. 

• Piesaistīt skolai jaunus pedagogus. 

 

4.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana 

un attīstības plānošana 

• Veidot pedagogu pašvērtējumos iegūtās 

informācijas datu bāzi.  

• Attīstības sarunas mācību gada beigās ar 

administrāciju kā darba plānošanas forma. 

4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un 

personāla pārvaldība 

• Attīstīt katra darbinieka līdzatbildību par 

pieņemtā lēmuma realizāciju.  

• Turpināt pilnveidot metodiskā darba 

struktūru, lai veicinātu pedagogu savstarpējo 

sadarbību mācību jomās. 

4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām 

institūcijām 

Rast iespēju paplašināt sadarbību ar citu valstu 

izglītības iestādēm, kā arī lietderīgi izmantot dažādu 

institūciju piedāvājumus. 

• Veicināt dažādu priekšmetu pedagogu 

iesaistīšanos projektu izstrādē un īstenošanā 

sadarbībā ar citām institūcijām. 
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Skolas pašnovērtējuma kopsavilkums 

Jomu un rezultātu rādītājs Vērtējums 

4. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma līmeni 

atbilstošajos kritērijos 

 

4.1. Mācību saturs - Izglītības iestādes īstenotās izglītības programmas ļoti labi 

4.2. Mācīšana un mācīšanās  

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte  Ļoti labi 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte labi 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa labi 

4.3. Izglītojamo sasniegumi  

4.3.1 Izglītojamo sasniegumi ikdiena darbā labi 

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos labi 

4.4. Atbalsts izglītojamajiem  

4.4.1. Psiholoģiskais, sociālpedagoģiskais atbalsts ļoti labi 

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) ļoti labi 

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā ļoti labi 

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā ļoti labi 

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai labi 

4.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām labi 

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni ļoti labi 

4.5. Izglītības iestādes vide  

4.5.1. Mikroklimats ļoti labi 

4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība ļoti labi 

4.6. Izglītības iestādes resursi  

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi  ļoti labi 

4.6.2. Personālresursi ļoti labi 

4.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana  

4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana ļoti labi 

4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība ļoti labi 

4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām  ļoti labi 

 


