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Inčukalna pamatskolas 

SKOLAS PADOMES 

sanāksmes protokols 

 

 

2021. gada 27. augustā Inčukalnā   

 

 

Sanāksmi vada: 

 

 

Agnese Kalniņa – Inčukalna pamatskolas direktore 

 

Protokolē: 

 

Inita Pavāre 

 

Piedalās: 

 

 

 

 

 

Irēna Ņikitina – Inčukalna pamatskolas direktora vietniece mācību 

jautājumos; 

Jānis Reklaitis 

Sanita Preinberga-Jarohoviča 

Agnese Liepiņa 

Oksana Strupka 

Lelde Tīrele 

Ieva Svile 

Antons Kuzmins 

Elga Garanča 

Jānis Liepiņš 

Aija Raiba 

Ģirts Greidiņš 

Arnis Indriksons 

 

Sanāksmi atklāj: plkst. 19.00 

 

A. Kalniņa: 

 

 Iepazīstina ar sanāksmes darba plānu: 

- Vasaras periodā veiktie remontdarbi un budžets. 

- Plānotais jaunais budžets. 

- Reorganizācija. 

- Mācību process 2021./22. mācību gadā. 

 Informē par vasaras periodā veiktajiem remontdarbiem un izlietoto budžetu: 

- Renovēts zēnu mājturības kabinets, iegādātas iekārtas metālapstrādei un 

kokapstrādei, kā arī darba galdi, budžets – 2000 EUR. 

- Uzstādītas 2. un 3. stāvā ugunsdrošas durvis, kopā 4. 

- Nomainīts grīdas segums 2. stāvā. 

- Veikts remonts administrācijas kabinetos, kā arī atjaunotas biroja mēbeles. 

- Bruģēts celiņš skolas iekšpagalmā. 

 Informē par plānotajiem darbiem jaunajā budžetā: 

- Ēdnīcas remonts un iekārtu maiņa. 

- 3 saimniecības telpu un kāpņu remonts. 

- Laukumiņu iekārtu apsekošana un remonts. 
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- Mācību telpu gaismas un elektromērījumu pakalpojumi u.c. 

 Informē par notikušo reorganizāciju un izmaiņām skolas darba kārtībā: 

- Saskaņā ar teritoriālo reformu no š.g. 1. jūlija Siguldas novadā, visās 

novada skolās pakāpeniski tiek ieviesta vienota kārtība un noteikumi. 

- Skolu apsekojusi Veselības inspekcija un Valsts ugunsdrošības inspekcija, 

kā arī Siguldas būvvalde apsekojusi skolas ēkas. 

- Izremontētas “dzīvokļa telpas”, kuras izmantos Inčukalna mūzikas un 

mākslas skola, kas šovasar dibināta no jauna, direktora p.i. Daina Klints. 

- Notikušas vairākas tikšanās ar Siguldas novada Izglītības pārvaldes un 

domes vadības pārstāvjiem. 

- Skolai pievienota jauna struktūrvienība – Inčukalna sporta centrs. 

 Informē par mācību procesu 2021./22. mācību gadā: 

- Tiek turpināts darbs pie ERASMUS projektiem. 

- Mācību procesā pēc nepieciešamības notiks mācību vielas atkārtojums, būs 

diagnosticējošie pārbaudes darbi. 

- Šobrīd tiek meklēts latviešu valodas skolotājs 7.-9. klasei, 20 

kontaktstundas. 

I. Ņikitina: papildina, ka gadījumā, ja skolotājs netiks atrasts, tad 7.-9. klasei vienu 

dienu nedēļā var tikt noteiktas attālinātās mācības. 

- Informē, ka vecāki bērniem no 1. līdz 8. klasei drīkst nodrošināt mājmācību 

saskaņā ar noteiktu kārtību, kā arī pēc nepieciešamības to pārtraukt. 

I. Ņikitina: papildina, ka mājmācību gadījumā vecāki ir atbildīgi par mācību procesu un 

to, kā bērns mācās. 

- Informē, ka klasēs pēc noteiktiem laika periodiem, t.sk. stundu laikā, tiks 

veikta vēdināšana, atverot logu. 

J. Reklaitis: jautā par ventilācijas sistēmas stāvokli skolā, ja ir nepieciešama telpu 

vēdināšana ar atvērtu logu. 

A. Kalniņa: informē, ka, remontējot kabinetus, ventilācijas sistēma tiek iekārtota 

atbilstoši normatīviem, kā arī klašu telpās tiks veikti gaisa kvalitātes mērījumi. 

I. Ņikitina: papildina, ka telpu vēdināšana ar atvērtu logu tiek veikta saskaņā ar 

noteikumiem par atbilstošas gaisa kvalitātes uzturēšanu mācību telpās. 

- Informē, ka mācību grāmatas un burtnīcas angļu valodā, t.sk. 3. klasei, ir 

saņemtas un skolēniem tiks nodrošinātas. 

- Informē, ka bērniem regulāri tiks veikti siekalu testi bez maksas, šobrīd 

testu veikšana tiek plānota otrdienās. 

- Informē par vakcinācijas aptveri skolas kolektīvā. 

I. Ņikitina: papildina, ka dati nav pilnīgi precīzi, jo ir darbinieki, kuriem vakcinācijas 

process nav līdz galam pabeigts, līdz ar to šobrīd vēl nav vakcinācijas sertifikāts. 

 Informē par prioritātēm un aktualitātēm mācību procesā: 
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- Svinīgais 1. septembra pasākums notiks Aleksandra parka estrādē pl. 

10.00, vecāki varēs atrasties aiz norobežojošām lentām, aicina bērnus 

saģērbt atbilstoši laikapstākļiem. 

- Mācību procesā tiek organizēta kompetencēs balstīta satura un pieejas 

ieviešana un īstenošana 1., 2., 4., 5., 7. un 8. klasē t.i., mūsdienīga un 

efektīva mācību stunda, jēgpilna IT izmantošana stundās, akcents uz 

lasītprasmi, SR – sasniedzamais rezultāts, AS – atgriezeniskā saite. 

I. Ņikitina: informē, ka laika trūkuma dēļ vēl nav sagatavots jaunais skolas attīstības 

plāns, tas ir jāpaveic pirmajās darba nedēļās. 

- Mācību gads: 1. semestris no 2021. gada 1. septembra līdz 21. decembrim, 

2. semestris no 2022. gada 5. janvāra līdz 31. maijam (9. klasei līdz 14. 

jūnijam). 

- Mācību gada laikā noteiktās brīvdienas: rudens brīvdienas – no 2021. gada 

18. oktobra līdz 22. oktobrim, ziemas brīvdienas – no 2021. gada 

22. decembra līdz 2022. gada 4. janvārim, pavasara brīvdienas – no 

2022. gada 14. marta līdz 18. martam, papildu brīvlaiks 1. klasei no 

2022. gada 7. februāra līdz 11. februārim. 

- Mācību stundu laiki visām klašu grupām vienādi, t.i., stundas sākas pl. 

9.00. 

- Skolas autobusa kustību maršruti un laiki pieejami skolas mājas lapā, 

saglabāta līdzšinējā kārtība. 

- Skolotāju kolektīvā vairāki jauni skolotāji: Silvija Ozola – angļu valoda, 

Valters Garjāns, Mihails Kurilovs – vēsture, Laura Cielēna-Kudrjašova – 

mājturība, Dace Kalniņa – teātra māksla, Inguna Misiņa – krievu valoda, 

Inese Ziemele – ģeogrāfija, Sindija Rikmane – pirmsskolas audzinātāja 

grupiņā “Ezīši”, Ilze Klintsone – pirmsskolas audzinātāja grupiņā 

“Sprīdīši”. 

- Mācību process notiks pēc A modeļa – mācības klātienē, 7. – 9. klasei 1 

diena nedēļā var būt attālinātās mācības. 

- Klātienes mācībās piedalās tikai tie skolēni un izglītības darbinieki, kuri 

uzrāda sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai 

negatīvu Covid-19 testa rezultātu. 

S. Preinberga-Jarohoviča: jautā, kas notiek, ja klasē kādam tiek konstatēta Covid-19 

saslimšana. 

I. Ņikitina: norāda, ka par tālāko rīcību informē SPKC, svarīgi ir noteikt, ar ko 

saslimušais ir kontaktējies. 

- Tiek organizēta skolēnu plūsma, proti, 1. – 5. klase izmanto aktu 

zāles/garderobes ieejas durvis, pārējās klases – parādes durvis. 

- Ēdināšanu skolā nodrošina SIA “Žaks-2”, 1. – 9. klasei tiek nodrošinātas 

brīvpusdienas līdz š.g. 21. decembrim, diētiskās ēdināšanas gadījumā 

medmāsai jāiesniedz ārsta zīme, ēdienkartes tiek publicētas skolas mājas 

lapā. 

- Pagarinātā dienas grupa tiks nodrošināta tikai 20 1.-2. klašu skolniekiem 

(saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 360), iesnieguma veidlapas var saņemt 
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pie klases audzinātāja, pagarinātās grupas darba laiks no pl. 13.40 līdz 

18.30, skolotāja Inese Ziemele. 

- Mutes un deguna aizsegus mācību stundu laikā nelieto pirmskolas grupas, 

1.-3. klase un skolēni ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikātu, skolā nodarbinātie nelieto mutes un deguna aizsegus, ja ir 

sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, koplietošanas 

telpās mutes un deguna aizsegus lieto visi.  

- Kamēr Izglītības un zinātnes ministrija nav nodrošinājusi pietiekamu 

apjomu sejas un deguna aizsegus, vēlams, lai bērnam vecāki nodrošinātu 

vismaz vienu sejas masku. 

- Pēc slimošanas skolā bērns var atgriezties tikai ar ārsta zīmi. 

- Ir izstrādāta rīcības kārtība vardarbības gadījumos skolā – jautāt padomu 

skolas pedagogam (kam uzticaties), var sazināties ar atbalsta personālu 

(logopēds, psihologs, sociālais pedagogs, medmāsa), ja nepieciešams, var 

sazināties ar direktora vietnieci izglītības jomā vai direktori. Ja neizdodas 

rast risinājumu, jāvēršas Siguldas novada domē. 

- Informē par vardarbības veidiem pret bērnu – emocionālā, fiziskā, seksuālā 

vardarbība, vecāku nolaidība. 

- Skolas mājas lapā pieejama plaša informācija par aktualitātēm skolā. 

 

 

Sanāksmi beidz: plkst. 20.30 

 

 

 

Sanāksmes vadītāja 

 

 

A. Kalniņa 

Protokoliste I. Pavāre 

 


