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Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 
 

Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022.māc.g. 
Izglītības 

programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas 

adrese  

(ja atšķiras 

no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo 

skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi vai 

uzsākot 

2021./2022.

māc.g.  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot 

programmas 

apguvi vai 

noslēdzot 

2021./2022.māc.g. 

Nr. Licencēša

nas 

datums 

 

Vispārējās 

pamatizglītības 

programma 

21011111  V_8 08.10.2009 274 274 

Vispārējās 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

 

01011111  V-5604 08.10.2012

. 

45 45 
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Speciālās  

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajie

m ar 

mācīšanās 

traucējumiem 

 

21015611  V-570 02.11.2009

. 

8 8 

 

Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums un 

ar to saistītie izaicinājumi, 

pedagogu mainība u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības 

iestādē, noslēdzot 

2021./2022.māc.g. 

(31.05.2022.) 

38 

(Skaits kopā ar tiem, 

kuriem Inčukalna 

pamatskola nav 

pamata darba vieta.) 

 

Nepetiekams nodrošinājums ar 

augsti kvalificētiem 

pedagogiem; kadru mainība 

objektīvu apstākļu dēļ.  

Darbu apvieno – 8 pedagogi. 

Šajā māc.gadā nomainījās 

latviešu val., krievu val. 

pedagogi.  

2.  Ilgstošās vakances izglītības 

iestādē (vairāk kā 1 mēnesi) 

2021./2022.māc.g. 

3 Latviešu valoda, vācu valoda, 

sociālais pedagogs 

3.  Izglītības iestādē pieejamais 

atbalsta personāls izglītības 

iestādē, noslēdzot 

2021./2022.māc.g. 

8 

Psihologs 0,3 likmes 

Logopēds – 0,4 

Medmāsa – 0,8 

pedagoga palīgs- 0,6 

Sociālais pedagogs – 

0,5 

Speciālais pedagogs – 

0,3. 

Bibliotekāre – 0,5. 

Pag.grupas pedagogi 

– 0,7 (kopā) 

Maza skolas psihologa slodze. 

Spec.pedagogs – atrodas bērna 

kopšanas atvaļinājumā. 

Bibliotekāre – skolas skolotāja 

2 pagarinātās grupas 

skolotājas (līdz epid.prasību 

izmaiņām) 

 

Izglītības iestādes misija:   

Veidot pozitīvu, labvēlīgu un drošu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un 

īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu. 

 

Izglītības iestādes vīzija:  

Demokrātiska mācību iestāde, kura sniedz ikvienam skolēnam individuālo spēju attīstību, 

radošumu, kas balstās uz cieņu, sadarbību, izpratni. 

Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo:  

Skolēns -  zinātkārs, atbildīgs, inteliģents, ir ieinteresēts savas personības izaugsmē. 
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Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā:  Inčukalna pamatskola balstās uz šādām 

vērtībām: tolerance, atbildība, patriotisms, brīvība. 

 

Inčukalna pamatskolas mērķis: 

Organizēt un īstenot mācību procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības standartā noteikto 

mērķu sasniegšanu. 

Uzdevumi: 

• Veikt mācību satura apguves plānošanu atbilstošu pamatizglītības standartā noteiktajiem 

mērķiem un izglītojamo vajadzībām, sniegt nepieciešamo metodisko atbalstu pedagogiem 

pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanā.  

• Veicināt pedagogu savstarpējo sadarbību un profesionālo pilnveidi mācību procesa 

plānošanā un organizēšanā, lai nodrošinātu mācību satura pēctecību, veicinātu 

kopsakarību izpratni un spēju pielietot iegūtās zināšanas.  

• Veidot sadarbību ar izglītojamo vecākiem, veicinot vecāku iesaistīšanos skolas dzīvē un 

nodrošinot nepieciešamo profesionālo atbalstu.  

• Sagatavot izglītojamos izglītības turpināšanai nākamajā izglītības pakāpē. 

 

2022./2023. 

Joma Kritērijs Prioritāte Mērķis Sasniedzamais  

Rezultāts (SR) 

Kvalitatīva

s mācības 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Turpinās 

kompetencēs 

balstītā mācību 

satura un pieejas 

ieviešanas 

pilnveidošana, 

tiek veidota 

efektīvas mācību 

stundas 

“formula” – 

sistēma. 

Paaugstināt 

mācīšanas un 

mācīšanās 

procesa 

plānošanas un 

īstenošanas 

kvalitāti 

• Ir skaidri 

definētas 

efektīvas stundas 

komponentes; 

• Skolotāji 

mācību stundās 

demonstrē 

skaidru sistēmu. 

   

 

 

Skolotāji plāno 

un īsteno 

diferencēšanu 

mācību stundās. 

 

 

 

Nodrošināt 

katram 

skolēnam 

nepieciešamo 

atbalstu 

izglītības 

programmas 

apguvē. 

• Tiek veikta 

skolēnu 

mācīšanās 

uzlabošanas 

vajadzību 

noteikšana, plāna 

izstrāde, 

rezultātu 

izvērtēšana.   

• Noskaidrojot 

skolēnu dažādās 

mācīšanās 
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vajadzības un 

nodrošinot to 

apmierināšanu, 

sadarbojoties 

skolēna vecākiem, 

skolotājiem, 

atbalsta 

personālam, 

skolēnam 

izstrādāts 

individuāls 

atbalsta plāns. 

• Notiek 

savstarpēja 

mācību stundu 

vērošana, 

fokusējoties uz 

diferenciācijas 

stratēģijām un 

pieejām. 

• Mācību jomu 

metodiskās 

komisijas plāno 

un realizē 

dažādus skolēnu 

atbalsta veidus 

mācību procesā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nepieciešamie 

atbalsta 

pasākumi tiek 

nodrošināti arī 

talantīgajiem 

skolēniem. 

Talantīgajiem 

skolēniem tiek 

noteikti  jauni 

izaicinājumi un 

motivēšana to 

sasniegšanai. 
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  Tiek īstenota 

pedagogu 

profesionālā 

pilnveide un 

sadarbība, lai 

sasniegtu katram 

skolotājam 

nepieciešamo 

atbalstu jaunā 

mācību satura 

ieviešanā. 

• Vismaz 1x 

mēnesī tiek 

organizētas 

mērķtiecīgas 

skolotāju 

profesionālās 

sanāksmes.  

• Notiek 

pedagogu 

savstarpējā 

stundu vērošana 

un analīze (2x 

gadā.) 

• Skolotāji 

regulāri seko līdzi 

jaunākajām 

tendencēm 

izglītībā, dalās 

pieredzē ar 

kolēģiem. 

• Notiek 

regulāras 

starppriekšmetu 

un sadarbības 



 

 

7 

 

grupu tikšanās pa 

priekšmetiem un 

paralēlklasēm. 

• 4 pedagogi 

guvuši zināšanas 

Erasmus+ 

programmas 

kursos, uzlabojot 

savas prasmes 

drāmas 

pielietojumā 

mācību stundu 

laikā. 

 

Iekļaujoša 

vide 

 

Drošība un 

psiholoģiskā 

labklājība 

 

Veicināt pozitīvu 

emocionālo vidi 

izglītības iestādē 

 

Mazināt 

vardarbības 

izpausmes 

skolas vidē 

• Savlaicīgi tiek 

izvērtēti riski un 

veikti 

nepieciešamie 

uzlabojumi 

fiziskās un 

emocionālās 

drošības 

nodrošināšanai.  
• Veiktas 

aptaujas, lai 

noskaidrotu izglītojamo 

un pedagogu viedokļus. 

Aptauju rezultāti rāda 

pozitīvu tendenci.  

• Sadarbībā ar 

Skolas padomi 

notiek aktivitātes 

sadarbības 

veicināšanai ar 
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vecākiem skolēnu 

mācīšanās 

atbalstam un 

emocionālai 

labsajūtai. 
• Skola piedalās 

“Ņirgāšanās 

prevencijas” vadlīniju 

aprobācijā. 

Kvalitatīva

s mācības 

Pedagogu 

profesionālā 

kapacitāte 

Pedagogu un 

atbalsta 

personāla 

profesionālās 

kapacitātes un 

izglītības 

kvalitātes 

stiprināšana, 

patstāvīga 

digitālo 

kompetenču 

uzlabošana. 

Pilnveidot 

pedagoģiskā 

personāla 

profesionālo 

kapacitāti 

(profesionālo 

kompetenci), 

kas nodrošina 

mūsdienīga 

un kvalitatīva 

izglītības 

procesa 

īstenošanu. 

• Tiek 

nodrošināta un 

atbalstīta 

pedagogu un 

atbalsta 

komandas 

profesionālā 

sadarbība.  

• Ikdienas 

darbā visi pielieto 

skolas Google 

kontu, lai kopīgi 

plānotu, analizētu 

un veidotu 

mācību 

materiālus. 

• Izveidots 

individualizēts 3 

gadu IKT 

prasmju 

pilnveidošanas 

plāns katram 

pedagogam. 

• Vismaz 

divas reizes gadā 

notiek IKT 

ieviešanas un 

labās prakses 

ideju darbnīcas. 

• Notiek 

jaunu pedagogu 

piesaiste skolai, 



 

 

9 

 

lai nodrošinātu 

optimālu slodžu 

sadalījumu un 

pedagogu 

paaudžu 

nomaiņu. 

2023./2024. 

Iekļaujoša 

vide 

Pieejamība Visiem 

skolēniem ir 

nodrošinātas 

vienlīdzīgas 

iespējas 

izglītības ieguvei 

Nodrošināt 

kvalitatīvu 

izglītības 

pakalpojuma 

daudzveidību 

visiem 

skolēniem 

•Pilnveidota 

sistēma 

priekšlaicīgas 

mācīšanās 

pārtraukšanas 

risku 

mazināšanai, 

veicinot tās 

iespējas 

izmantošanu 

ikdienas darbā. 

• Skola 

piedalās projektā 

“PumPuRs” un 

sniedz atbalstu 

dažādu riska 

grupu skolēniem 

• Skolā 

darbojas 1. – 6.kl 
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pedagoga palīgs 

visos mācību 

priekšmetos. 

• Veiksmīga 

sadarbība ar 

izglītības iestādes 

dibinātāju, 

plānojot 

iespējamos 

risinājumus vides 

pielāgojumu 

uzlabošanai 

iestādē. 

• Ārvides 

pielāgošana 

skolēnu 

vajadzībām – 

“zaļās klases” 

paplašināšana, 

uzlabošana. 

  Sadarbībā ar 

pašvaldību 

nodrošināt 

pasākumus, kas 

mazina 

sociālekonomisk

o faktoru ietekmi 

uz izglītības 

apguvi klātienes 

un attālināto 

mācību laikā. 

• Skolēniem 

ir pietiekams 

nodrošinājums ar 

tehnoloģijām, kas 

samazina 

izslēgšanas 

iespējas no 

izglītības ieguves 

procesa. 
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Atbilstība 

mērķiem 

Kompetences 

un 

sasniegumi 

Uz ikdienas 

mācību darba, 

diagnosticējošo 

un valsts 

pārbaudes darbu 

rezultātu analizē 

identificētajām 

problēmām 

balstīta mācību 

procesa 

pilnveidošanas 

un skolēnu 

mācību 

sasniegumu 

uzlabošanas 

plānošana un 

īstenošana. 

Plānojot un 

analizējot 

mācību 

procesa 

pilnveidošanu

, veidot 

skolēnos 

prasmes 

patstāvīgi 

vadīt savas 

personības 

izaugsmi un 

nodarbošanos

. 

• Ikdienas 

mācību darbā 3 

gadu periodā 

skolēnu skaits ar 

augstu un 

optimālu mācību 

sasniegumu 

līmeni nav 

samazinājies. 

• Izglītības 

programmas 

noslēgumā valsts 

pārbaudes darbos 

skolēnu snieguma 

vidējie rezultāti ir 

augstāki vai 

atbilst valsts 

vidējam 

rādītājam valsts 

pārbaudes 

darbos. 

  Turpināt 

nodrošināt 

regulāru 

izglītības 

rezultatīvo 

rādītāju un citu 

datu uzkrāšanu 

un analīzi. 

Tiek veikta datu 

analīze un 

izvirzītas 

uzlabojamās 

jomas 

 Izglītības 

turpināšana 

un 

nodarbinātīb

a 

Nodrošināt 

izglītības 

pakalpojumu 

kvalitāti 

atbilstoši 

izglītojamo 

spējām, ar 

iespēju turpināt 

izglītību citā 

mācību iestādē 

• Tiek secīgi 

un sistemātiski 

īstenota karjeras 

izglītība visās 

vecuma grupās.  

• Tiek 

noskaidrotas 

absolventu 

tālākās izglītības 

iestādes. 

• Visi 

absolventi 
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turpina izglītību 

pēc 

pamatizglītības 

iegūšanas 

2024./2025. 

Laba 

pārvaldība 

Atbalsts un 

sadarbība 

Skolā darbojas 

metodiskā 

atbalsta 

komanda, kas 

spēj palīdzēt gan 

savas skolas 

kolēģiem, gan 

kolēģiem no 

citām skolām. 

Veidot 

sekmīgu 

mācīšanās 

kopienu 

Metodiskā 

padome un 

atbalsta personāls 

tiekas vismaz 1x 

divos mēnešos, 

definējot 

problēmsituācijas

, izvirzot 

priekšlikumus 

risinājumam 

  Skolas 

administratīvās 

efektivitātes 

izvērtēšana un 

paaugstināšana 

Efektīva 

administratīvā 

darba 

organizēšana, lai 

nodrošinātu 

veiksmīgu  

mācību satura 

īstenošanu 

  Skolotājus 

profesionāli 

atbalstošas un 

motivējošas 

darba vides 

nodrošināšana 

un pilnveidošana 

– skola kā 

mācīšanās 

organizācija 

• Skolā tiek 

praktizēta 

mentordarbība, 

īstenots 

plānveidīgs un 

kvalitatīvs 

profesionālais 

atbalsts ikdienas 

darbā.  

• Notiek 

skolotāju 

savstarpējā 

sadarbība mācību 

procesa 

plānošanā, 
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īstenošanā un 

kvalitātes 

vērtēšanā, 

mācību un darba 

vides uzlabošanā. 

  Ciešas 

savstarpējās 

sadarbības 

veidošana ar 

skolēnu 

vecākiem un 

vietējo kopienu 

•Tiek nodrošināta 

regulāra 

atgriezeniskā 

saite par skolēnu 

mācību 

sasniegumu un 

attīstības 

dinamiku.  

•Tiek īstenota 

vecāku kā 

nozīmīga 

sadarbības 

resursa 

iesaistīšana skolas 

dzīvē.  

•Skola aktīvi 

iesaistās vietējās 

kopienas kultūras 

dzīves norisēs un 

veidošanā. 

Apstiprināts Skolas padomē 2022.gada 21. oktobrī 


