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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1.Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022. mācību gadā 

Izglītības 

programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras 

no juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo 

skaits, uzsākot 

programmas 

apguvi (prof. 

izgl.) vai 

uzsākot 

2021./2022. 

māc.g. 

(01.09.2021.)  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot sekmīgu 

programmas apguvi 

(prof. izgl.)  vai 

noslēdzot 

2021./2022.māc.g. 

(31.05.2022.) 

Nr. Licencēšana

s 

datums 

 

Vispārējās 

pamatizglītības 

programma 

21011111  V_8 08.10.2009 274 274 

Vispārējās 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

01011111  V-5604 08.10.2012. 46 46 

Speciālās  

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem 

ar mācīšanās 

traucējumiem 

21015611  V-570 02.11.2009. 8 8 

 

1.2. Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes 

maiņai un mācību pārtraukšanai izglītības programmā: 

1.2.1. dzīvesvietas maiņa 16 izglītojamiem 2021./2022. mācību gada laikā; 

1.2.2. vēlme mainīt izglītības iestādi 2021./2022. mācību gada laikā bija 18 

izglītojamiem, to iemesli ir tālmācības izvēle, sporta programmu 

nosacījumi sporta skolās, sekmēs izcilāko skolēnu izglītības tupināšana 

7.klasē Valsts ģimnāzijās, pēc pedagoģiski medicīniskās komisijas 

atzinuma, piemērotākas skolas izvēle, vecāku darba vietas maiņa, novada 

reformas ietekmē izvēlas sava novada izglītības iestādi. 

1.2.3. 5 izglītojamiem ir cits iemesls - Ukrainas valsts piederīgo dzīves vietas 

maiņa un 2 pārcelšanās uz citu kontinentu (Austrālija). 

1.3. Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums  

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu mainība u.c.) 

1.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 1 Latviešu valoda 



(vairāk kā 1 mēnesi) 2021./2022. 

māc.g. (līdz 31.05.2022.) 

1 

0,5 

Vācu valoda 

Sociālais pedagogs – izaicinājums, jo pienākumi 

jāveic skolas administrācijai 

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2021./2022. māc.g. (līdz 31.05.2022.) 

7,5 Maza skolas psihologa slodze.  

Bibliotekāre – skolas skolotāja. 

2 pagarinātās grupas skolotājas (līdz epid. prasību 

izmaiņām) 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

2.1. Izglītības iestādes misija – Veidot pozitīvu, labvēlīgu un drošu izglītības vidi, pedagogu 

savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības 

procesu. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – Skolēns -  zinātkārs, atbildīgs, inteliģents, ir 

ieinteresēts savas personības izaugsmē. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – Inčukalna pamatskola balstās uz šādām 

vērtībām: tolerance, atbildība, patriotisms, brīvība. 

2.4. 2021./2022. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti 

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti 

kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu izpildi 

(Sasniegts/daļēji sasniegts/ Nav 

sasniegts) un komentārs 

Uz ikdienas mācību darba, 

diagnosticējošo un valsts 

pārbaudes darba rezultātu 

analizē identificētajām 

problēmām balstītu mācību 

procesa pilnveidošanas un 

izglītojamo mācību 

sasniegumu uzlabošanas 

plānošana un īstenošana. 

a) kvalitatīvi: 

Diagnosticējošajos darbos 

vismaz 50 procentiem 

skolēnu vērtējums 60% un 

vairāk. 

Sasniegts daļēji. 3kl 

diagnosticējošajā darbā latviešu 

valodā 56% skolēnu ieguvuši 

vairāk nekā 60%;matemātikā tikai 

24% virs 60%. 

6.kl. Latv.val. 93% skolēniem virs 

60% 

Matemātikā- 26,8% skolēniem 

virs 60%. Šis rezultāts ir 

uzlabojams: metodiskajās 

apvienībās vienojoties par 

regulāru individuālo atbalstu 

skolēniem ar grūtībām 

matemātikā.  

 b) kvantitatīvi: Izglītības 

programmas noslēgumā 

valsts pārbaudes darbos 

skolēnu sasnieguma 

vidējie rezultāti ir vismaz 

valsts vidējā rādītāja 

pārbaudes darbos līmenī. 

Nav sasniegts. 

Pēc attālinātā mācību perioda 

daudziem izglītojamajiem  bija 

zudusi motivācija mācīties. 

 

Mērķtiecīgs darbs atbalsta 

sistēmas veidošanā 

izglītojamo talantu 

attīstīšanai. 

a) kvalitatīvi: Skolēnu 

koncerti, skolēnu darbu 

izstādes, konkursi no 2 - 4 

x gadā; 

Sasniegts. 

Dalība konkursos un akcijās ar 

labiem rezultātiem. 

Nedaudzi no pasākumiem, kuros 



piedalījās Inčukalna pamatskolas 

bērni: 

Vislatvijas konkurss „Mana 

Latvija manām acīm”- 3.vieta; 

Virtuālais izaicinājums “Rudens 

2021 – (nominācijas “Aktīvākā 

klase pēc veiktā kilometru skaita 

uz vienu skolēnu” un “Aktīvākā 

klase pēc veikto aktivitāšu skaita 

uz vienu skolēnu”.) 

Fotokonkurss “Mana zeme 

skaistā” – 14 laureāti no Inčukalna 

pamatskolas. 

Konkurss: “ES SAVAI SKOLAI”. 

„Skolu atkarību profilakses 

programma „UNPLUGGED”. 

SIA “OnPlate” rīkotā veselīga 

uztura olimpiāde 2.-4.klasei. 

 b) kvantitatīvi: 

Talantīgajiem skolēniem 

ir iespēja iegūt jaunas 

zināšanas individuālajās 

konsultācijās, pulciņos. 

Izglītojamiem ir iespēja 

piedalīties un iegūt 

godalgotas vietas mācību 

priekšmetu olimpiādēs, 

konkursos novadā un 

valstī. 

Sasniegts. 

Dalība šādos pasākumos: 

“Latvija, cik daudz Tev vēlos 

teikt!” – skolas radošo darbu 

konkurss, piedalījās vairāk nekā 

150 skolēnu. 

Nominācijas “Skolas lepnums” 

saņēma 48 izglītojamie. 

Konkurss “Ko tev zināt? Nieks!” – 

3.klase laureāts. 

Erasmus+ projekta “Kopā… 

pārmaiņu vējos” aktivitātes: 

Apvienoto Nāciju nominēto 

“Nulles diskriminācijas dienu”, 

Starptautisko dienu vardarbības 

izskaušanai pret sievietēm; 

partnervalstu neatkarības dienas 

u.c. 

Pasaules dzejas dienas aktivitātes 

skolā- dzejas un prozas lasīšanas 

konkursi klasēs. 

Siguldas novada Jauniešu 

iniciatīvu centrs “Mērķis” 

erudīcijas spēli “Zinu Siguldas 

novadu!” 

   

2.5.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos 

rezultātus 2022./2023. mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi) 



Prioritāte Sasniedzamie rezultāti 

kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu izpildi 

(Sasniegts/daļēji sasniegts/ 

Nav sasniegts) un komentārs 

Iekļaujošas fiziskās un 

emocionālās vides 

nodrošināšana skolā 

a) kvalitatīvi: par 20% 

pieaug izglītojamo 

apmierinātība ar fizisko un 

emocionālo vidi. 

Par to liecinās: Anketēšanu 

rezultāti, stundu vērošanas 

materiāli, mērķgrupu diskusiju 

rezultāti pierāda kvalitatīvo 

SR izpildi. 

 b) kvantitatīvi: 

Sadarbojoties visiem 

iesaistītajiem: skolēna 

vecākiem, pedagogiem un 

atbalsta personālam, tiek 

pilnveidota katra skolēna 

individuālajām mācīšanās 

vajadzībām nepieciešamā 

atbalsta sistēma – tas 

apkopots skolas Google 

diskā. 

Par to liecinās: 100% iesaistīto 

ir informēti par iespēju 

pilnveidot atbalsta sistēmu, 

atbilstoši katra izglītojamā 

vajadzībām. 

Pedagogu profesionālās 

pilnveides un sadarbības 

īstenošana skolā, lai sniegtu 

katram skolotājam 

nepieciešamo atbalstu jaunā 

mācību satura ieviešanā. 

a) kvalitatīvi: par 25% 

pieaug inovatīvu metožu 

pielietošana mācību 

stundās.  

Skolā ir vismaz 3 mentori, 

kas sniedz atbalstu 

jaunajiem pedagogiem. 

Par to liecinās: stundu 

vērošanas materiāli un dati; 

pedagogu aptaujas; 

profesionālās pilnveides kursu 

materiāli. 

 b) kvantitatīvi: 95% 

pedagogu gada laikā ir 

veidojuši sadarbības 

stundas 

Par to liecinās: stundu 

vērošanas materiāli; 

sadarbības stundu plāni. 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

3.1. Kritērija “Kompetences un sasniegumi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Ir sistēma optimālu mācību rezultātu sasniegšanai 

izglītojamiem ikdienas mācību procesā. 

Izglītības iestādē plānveidīgi nosaka mācību satura 

apguves rādītājus īstenotās izglītības programmas 

noslēgumā. 

Ir izglītojamo zināšanu, prasmju un kompetenču 

diagnostikas sistēma pārejas posmos (1.-3. klase, 4.-

6. klase, 7.-9. klase). Vairāk nekā pusei izglītojamo 

(51 – 74%) ir novērojams progress, salīdzinot viņu 

iepriekšējā mācību posma noslēguma rezultātus ar 

šī mācību posma noslēguma rezultātiem. 

Veidot datu bāzi ar skolēnu sasniegumiem, mācību 

satura apguves rādītājus padarīt arī publiski 

pieejamus. 

Vairāki pedagogi ir ļoti veiksmīgi pastāvīgi 

attīstījuši  izcilību izglītojamajos, paaugstinot 

skolēnu motivāciju augstāku rezultātu sasniegšanai. 

Izstrādāt sistēmisku pieeju darbam ar 

talantīgajiem. 

Mācību priekšmetu skolotāji veic sasniegumu 



analīzi, salīdzinot rezultātus 2x gadā, kā arī pēc 

diagnosticējošajiem darbiem. 

Audzināšanas darba prioritāro virzienu noteikšanā 

ir iesaistītas gandrīz visas mērķgrupas, 

sasniedzamie rezultāti tiek izvirzīti, balstoties uz 

datiem un informāciju. 

Iesaistīt pilnīgi visas mērķgrupas audzināšanas 

darba prioritāro virzienu noteikšanā – mācību gada 

sākumā un beigās, veicot nepieciešamās 

korekcijas. 

Izglītības iestādē ir izveidota sistēma, kuras 

rezultātā izglītojamie ikdienas izglītības procesā un 

ārpusstundu aktivitātēs apgūst pilsoniskās 

līdzdalības pieredzi. 

Izstrādāt plānveidīgu un efektīvu sistēmu, kuras 

rezultātā izglītojamie ikdienas izglītības procesā un 

ārpusstundu aktivitātēs apgūst pilsoniskās 

līdzdalības pieredzi. 

 

3.2. Kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestāde nodrošina katra izglītojamā 

izaugsmi neatkarīgi no sociālekonomiskajiem 

apstākļiem u.c. aspektiem. 

Mērķtiecīgi strādāt pie skolēnu mācību 

motivācijas paaugstināšanas – 2x gadā izvirzīt 

skolēnus nominācijām “Skolas lepnums”. 

 

Izglītības iestādē ir mērķtiecīgi izveidota sistēma, 

kura veicina, ka izglītojamā sasniegumi, mācību 

rezultāti un izaugsme nav atkarīgi no tā, kāds ir viņa 

dzimums, dzīvesvieta, ienākumu līmenis ģimenē, 

etniskā piederība, dzimtā valoda, vecāku izglītība, 

tas, vai viņam ir imigranta statuss u.tml.. 

Popularizēt skolu pagasta, novada un valsts 

mērogā, piedaloties pagasta, novada pasākumos, 

piedaloties sadarbības projektos gan valsts līmenī, 

gan Eiropas līmenī (Erasmus+ programma). 

Izglītības iestādē tiek uzkrāti dati un informācija, lai 

veiktu nepieciešamo izvērtējumu. Dati ir pilnīgi un 

tie apliecina katra izglītojamā izaugsmi. 

Sadarboties ar valsts un nevalstiskām 

organizācijām:Inčukalna BUB, Inčukalna 

invalīdu biedrība, Inčukalna Tautas nams, 

Zemessardzes vienības, Valsts Policija, 

Pašvaldības policija u.c. 

Katrs priekšmeta skolotājs 2x mācību gadā pārskata 

individuālos mācību plānus, veic izmaiņas Google 

Diskā ievietotajos dokumentos. 

Atbalsta komandas saskaņots un plānveidīgs 

darbs pie individuālās izaugsmes plāniem. 

 

3.3. Kritērija “Pieejamība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādē dažādām mērķgrupām 

(administrācijai, pedagogiem, izglītojamiem, 

vecākiem, dibinātājam) pamatā ir līdzīga 

izpratne par iespējamajiem faktoriem, kuri 

ietekmē izglītības pieejamību, un tās lielākās 

daļas iesaistīto pušu faktiskā rīcība atbilst šai 

izpratnei. 

Veidot saskaņotu un vienotu izpratni par iespējamajiem 

faktoriem, kuri ietekmē izglītības pieejamību. Lai visu 

iesaistīto pušu faktiskā rīcība atbilst šai izpratnei, rīkot 

skolas padomes tikšanās ar dibinātāju. 

Izglītības iestāde nodrošina pietiekamu vides 

pieejamību un izglītības programmas 

pielāgošanu izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām klātienē un/vai attālināti. 

Iekārtot skolā telpas, kurās var atpūsties izglītojamie, 

kam nepieciešams miers un klusums starpbrīžos stundu 

starplaikā labsajūtai. 

Izglītības iestādei sadarbībā ar dibinātāju ir Atbalsta komanda, sociālais pedagogs, sadarbojoties ar 



izstrādāti un pieejami risinājumi, kā 

izglītojamiem mazināt priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riskus. 

klases audzinātāju un vecākiem gada sākumā izstrādā 

rīcības plānu darbam ar izglītojamajiem, kuriem ir 

iespējama priekšlaicīga mācību pārtraukšana. 

3.4. Kritērija “Drošība un labklājība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestāde, iesaistoties lielākajai daļai 

mērķgrupu,  ir izstrādājusi iekšējās kārtības 

un drošības noteikumus, darba kārtības 

noteikumus, trešo personu uzturēšanās 

noteikumus izglītības iestādē, drošības un 

labsajūtas nodrošināšanai ikvienam 

izglītojamiem un darbiniekiem. 

Iekšējās kārtības noteikumus katru gadu izvērtēt, atjaunot 

un ieviest (īpaši skaidroti jaunajiem darbiniekiem, 

skolēniem un vecākiem), lai nodrošinātu to, ka tie ir 

joprojām aktuāli un noder, lai veicinātu pozitīvu, drošu un 

labvēlīgu vidi skolā. 

Izglītības iestādē ir vienota izpratne par drošu 

un labvēlīgu vidi, labu uzvedību un 

savstarpējo cieņu. 

Piedalīties labdarības akcijās, kurās tiek likts uzsvars uz 

savstarpējās cieņas, labas uzvedības, empātijas attīstīšanu 

izglītojamajos. 

Divas reizes gadā skolā, sadarbojoties ar 

nevalstiskām un valsts organizācijām 

(Inčukalna BUB, Zemessardzes vienības, 

Valsts Policija, Pašvaldības policija, kinologi) 

tiek rīkotas Drošības dienas. 

Vismaz 2x mācību gadā audzināšanas stundās “izspēlēt” 

drošības apdraudējuma situācijas. 

Izglītības iestāde ir izstrādājusi sistēmu, kā 

sekot līdzi un kā rīkoties fiziskās drošības 

apdraudējumu gadījumos (piemēram, bulings, 

ārkārtas situācijas u.tml.). 

Vismaz 2x gadā rīkot interaktīvas nodarbības, iesaistot 

Valsts Policiju un pašvaldības policiju. 

2022. gada februārī skolas sāka darbu pie 

Erasmus+ projekta, kas saistīts ar tēmu 

“Drošība internetā”; četri pedagogi ieguva 

Krētas universitātes sertifikātu šajā jomā. 

Radoši sadarbojoties priekšmetu skolotājiem kopā ar 

sākumskolas izglītojamajiem tiks izveidots mācību 

materiāls par drošību internetā. 

Izglītības iestāde veic preventīvo un reaktīvo 

darbu gan ar vardarbības un/vai tās draudu 

upuri, gan ar varmāku. Izglītības iestādes 

vadība fiziskās drošības problēmas un 

vardarbības gadījumus risina, iesaistot lielāko 

daļu puses (tostarp no citām institūcijām), lai 

izprastu situāciju un novērstu šādu situāciju 

atkārtošanos 

Izstrādāt kārtību, kā rīkoties gadījumā, ja vardarbība un 

drošības apdraudējums ir vērsts pret pedagogu vai citu 

skolas darbinieku. 

3.5. Kritērija “Infrastruktūra un resursi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādei ir atbilstošs dažādu 

materiāltehnisko resursu klāsts, kas ir 

nepieciešams un izmantojams, lai kvalitatīvi 

īstenotu izglītības programmu. 

Atjaunot IKT atbilstoši mūsdienu prasībām, kā arī ņemot 

vērā skolai piešķirto budžetu. 

Izglītības iestādē ir labs nodrošinājums ar 

materiāltehniskajiem resursiem mācību 

procesa pilnveidošanai. 

Iegādāties laminētājus pedagogu vajadzībām.  

Izglītības iestādē digitālās tehnoloģijas Veidot dažādu priekšmetu pedagogu sadarbības stundas, 



regulāri tiek integrētas mācību procesā. jēgpilni izmantojot digitālās tehnoloģijas. 

Lielākajai daļai izglītības iestādes darbinieku 

darbā ar IKT tiek nodrošināts pietiekams 

tehniskais atbalsts. 

Nepieciešamība pēc ikdienas tehniskā darbinieka, kas 

atbalstītu pedagogus viņu darbā ar IKT.  

 Uzlabot telpu kvalitāti, tās aprīkojot ar atbilstoši kvalitatīvu 

ventilācijas sistēmu. 

 

Izglītības iestāde pakāpeniski atjauno ēkas un 

telpas (tai skaitā sporta laukums vai stadions, 

āra klases u.tml.), lai tās būtu funkcionālas un 

veicinātu mācīšanos. 

Papildināt āra klases aprīkojumu ar jaunu nojumi, galdiem 

un soliem. 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2021./2022. mācību gadā 

4.1. No 2022. gada februāra skola iesaistījās Erasmus+ programmas projektā projektā “KA 

220 Intelligent iLearning Environment for Creativity and Diversity” , tas ir sadarbības 

partnerības projekts, tā mērķis ir dot iespēju organizācijām uzlabot savu darbību 

kvalitāti un nozīmīgumu, izveidot un stiprināt savus partneru tīklus, sekmēt savas spējas 

strādāt kopā transnacionālā līmenī, veicinot savu darbību internacionalizāciju un 

apmainoties ar jaunu praksi un metodēm vai attīstot tās, kā arī kopīgojot un izvirzot 

idejas. Koordinators – Krētas Universitātes pamatskolas izglītības katedra. Projektā 

sadarbojas 8 izglītības iestādes no: Grieķijas, Kipras, Vācijas, Bulgārijas, Latvijas. 

4.2.2020/2021 m.g. Inčukalna pamatskola sāka realizēt divus Erasmus+ projektus.  

KA229 projekts “Together … in the Winds of Change” (“Kopā pārmaiņu vējos”) , 

līguma Nr: 2020-1-PT01-KA229-078403_4 paredzēts uz 2 gadiem. Projektā sadarbojas 

skolas no 5 dalībvalstīm: Portugāles, Rumānijas, Itālijas, Turcijas un Latvijas. Projekta 

mērķis – rast jaunas mācību darba formas darbam ar 10 – 13 gadu veciem skolēniem, 

veicināt motivāciju apgūt svešvalodu un zināšanas par citām valstīm un tautām. Projekts 

turpinās. 

4.3.KA 101 “Nākotnes skola sākas šodien”, projekta līguma Nr 2020-1-LV01-KA101-

077267. Projekta realizēšana paredzēta divos gados. Projekts vērsts uz pedagogu 

izglītošanos digitālajā un drāmas jomās, kā arī izdegšanas profilaksi. Projekts turpinās. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1.Nav noslēgtu sadarbības līgumu. 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1. 2022./2023. Sekmēt sociālās sadarbības un līdzdarbības prasmes, attīstīt spēju adaptēties 

un integrēties mainīgajā sociālajā vidē; apgūt prasmes saprasties un sadarboties sociālās 

grupās. Stiprināt pozitīvu skolas  vidi un savstarpējās attiecības. 

2023./2024. Sekmēt izglītojamo individuālo kompetenču pilnveidi, spēju un talantu 

attīstīšanu, pilsonisko līdzdalību skolas, pagasta, novada un valsts dzīvē. 

2024./2025. Stiprināt izglītojamo psihoemocionālās kompetences, attīstīt personīgās 

īpašības (“soft skills”), veicinot izpratni par savstarpēji veselīgu attiecību veidošanu 

(skolotājs, skolēns, vecāks), individuālo kompetenču pilnveide. 

 

6.2. Pieaugusi vecāku informētība un aktivitāte, sadarbība ar izglītības iestādi. Pieaugusi 

skolēnu pašpārvaldes loma izglītības iestādes dzīvē. Pedagogi pilnveidojuši profesionālās 



un pedagoģiskās kompetences audzināšanas jomā informatīvi izglītojošos semināros un 

pedagogu profesionālās pilnveides programmās. 

Veicināt izpratni par cieņas pilnām savstarpējām attiecībām. 

 

7. Citi sasniegumi 

7.1. Inčukalna pamatskolas skolēni ir aktīvi ārpusstundu nodarbībās un ir piedalījušies 

daudzos konkursos, sacensībās skolas, pagasta, novada mērogos, gūstos labus 

panākumus: 

Vislatvijas konkursā „Mana Latvija manām acīm” – 3. vieta Inčukalna pamatskolas 

skolniecei; 

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) sadarbībā ar SIA “OnPlate” konkurss 3.-

4. klašu skolēniem “Ko tev zināt? Nieks!” – 4. vieta 3. klasei; 

Siguldas novada organizētajā izaicinājumā “Rudens 2021” 5.klase uzvarēja nominācijās 

“Aktīvākā klase pēc veiktā kilometru skaita uz vienu skolēnu” un “Aktīvākā klase pēc 

veikto aktivitāšu skaita uz vienu skolēnu”; 

Fotokonkurss “Mana zeme skaistā” – 14 skolas skolēni – laureāti; 

Starptautiska akcija “Parādi savu rīcību klimata labā”, “Silto džemperu diena”; 

Konkurss: “ES SAVAI SKOLAI”; 

Novada skatuves runas konkurss, 5.klases skolēnam – 2. vieta. 

7.2.Inčukalna pamatskola vēlas nākotnē redzēt savus izglītojamos krietnus, čaklus, 

labestīgus, atsaucīgus un pieklājīgus. Skolai ir būtiski ne tikai sniegt zināšanas visiem 

bez izņēmuma un atlases, bet arī redzēt tos attīstāmies, saskatīt un veicināt progresu 

jebkurā jomā – gan mācību, gan audzināšanas. 

7.3.Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem: 

 7.3.1. pēc izglītojamo snieguma izvērtējuma valsts pārbaudes darbos par 2021./2022. mācību 

gadu; 

 

klase Latv. val. 

vid. 

Matem. vid. Angļu val. Latv. 

vēsture 

9. 51,17 % 33,05 % 67,90 % 42,94 % 

VPD vērtējumus, beidzot pamatskolas 9. klasi, ietekmēja attālinātais mācību process 

gandrīz divu mācību gadu garumā; 9.klases izglītojamie šos gadus bija sarežģītākajā 

vecuma posmā – 7., 8. mācību gads, motivācija mācīties zuda pat apzinīgākajiem.  

7.3.2. par sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā. 

 2019./2020. 2020./2021. 2021./2022. 

9.kl. 

Latv.v. 

- 48,78 % 54 % 

9.kl. 

Matem. 

- 31,1 % 32 % 

VPD rezultāti rāda, ka rezultāti ir aptuveni līdzīgā līmenī, bet kopumā ir novērojama 

lasītprasmes pasliktināšanās, kas ietekmē sasniegumus pilnīgi visos mācību priekšmetos. 

7.4. Lielāka uzmanība pievēršama lasītprasmes uzlabošanai. Formatīvā vērtēšana ir pozitīvi 

vērtējama, jo izglītojamiem tā sniedz tūlītēju atgriezenisko saikni, šādi palīdzot motivēt 

pašvadīti mācīties. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Izglītības iestādes vadītājs  

 

(paraksts) 

  (vārds, uzvārds) 

Agnese Kalniņa 
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