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Skolotāju pārstāvis: Aiva Švikule 

Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji: Arta Adrija Kerna, Dace Rukmane 

Vecāku pārstāvji: 

Pirmsskola – Jānis Reklaitis,  Arnis Uzuliņš 

1.a klase – Mikus Veismanis 

1.b klase – Arnis Indriksons 

2.a klase – Lelde Tīrele 

3.a klase – Ģirts Greidiņš 

3.b klase – Jānis Hasners 

4.a klase – Elga Garanča, Ineta Lejniece 

4.b klase – Antons Kuzmins, Jānis Liepiņš 

5.a klase – Jānis Hasners 

6.a klase – Marina Ābele, Kaspars Rušiņš 

7.a klase – Jānis Hasners, Inna Hoņavko 

8.a klase – Elga Garanča, Jānis Reklaitis 

9.a klase – Jolanta Bodniece, Ieva Svile 

Kopā piedalās 16 vecāki 

Dalībnieku saraksts ar parakstiem Pielikumā, reģistrēšanās lapā.  

 

Sapulci vada: Kaspars Kiris 

Protokolē : Jolanta Bodniece 

Sapulces sākums: plkst. pl. 19.00 

Tēmas: 

1. Aktuālais skolā un izglītībā Latvijā 2018.gadā 

2. Skolas darba plāni 2018./19.m.g. 

3. Projektu aktualitātes 

4. Dažādi 



   Par Skolas padomes priekšsēdētāju ar balsu vairākumu (Par 14, Pret 1, Atturas 1) ievēlēts Jānis Liepiņš. Padomes 

sekretāres pienākumus pilda Jolanta Bodniece. 

 

1. Aktuālais izglītībā 2018.gadā.  

Stāsta K. Kiris. Iekļaujošā izglītība skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un speciālām vajadzībām. Par naudu, kas 

seko skolēnam un naudas likmes jeb koeficienta piešķiršanu – atšķirības reģionos. Speciālo skolu likvidācija. Skolotāju 

trūkums Pierīgā, sevišķi speciālo, sociālo pedagogu. Problēma – vecāki neatzīst, ka bērnam nepieciešama palīdzība. 

„Tēlojam” iekļaušanu? Visa atbildība pašvaldībām. Jūtams, ka šobrīd noris eksperimenti ar bērniem, rezultāti pēc 10-

15 gadiem. Ko darīt? Problēmas būs vienmēr. Visiem jāapzinās, jāiesaistās un jārisina. Sabiedrībā neiecietība pret 

citādo. Jāsaprot, ka izglītībā nevar gaidīt tūlītējus rezultātus. Jāattīsta tolerance, empātija ģimenē. Skaidri vecāku 

noteiktas robežas pusaudžiem un sociālo grupu atzinība. Secinājumi – katram bērnam ir tiesības mācīties atbilstoši 

savām spējām. Arī talantīgie bērni ir ar speciālām vajadzībām. Speciālistu viedoklis – nevar iztikt bez speciālajām 

skolām. Katrā stundā palīgskolotājs – ekonomiska utopija. Mūsu skolā ir sociālais pedagogs. Problēmsituācijas tiek 

risinātas uzreiz, tas tiek darīts vairākos līmeņos, bet nav ātri atrisināms. Katrā klasē ir vidēji 2-4 bērni ar mācīšanās 

grūtībām. Lēmums – vairāk iesaistīt vecākus. Neefektīva ir pedagoga kritizēšana, ko vecāki pielieto visbiežāk. Tiek 

gaidīti konkrēti priekšlikumi, kas varētu palīdzēt uzlabot mācību procesu. Aktualitāte – traucējoša tālruņu lietošana 

mācību stundās. Iekšējās kārtības noteiktumi paredz, ka skolā mācību stundu laikā tālruņu lietošana nav atļauta. Nav 

atrunāts, kas notiek, ja tie  tiek izmantoti.  Lēmums – sagatavot konstruktīvus priekšlikumus, risinājumus, kā realizēt 

tālruņu aizliegšanu, lai tas nav pretrunā ar citiem likumiem un tiesībām. 

 

2. Skolas darba plāni 2018./2019.g.  

Stāsta K. Kiris. Inčukalna pamatskola nav pilotskola, bet, lai vieglāka pāreja, jau tiek mēģināts ieviest dažus elementus 

saistībā ar pratību jeb kompetencēs balstītu mācību satura ieviešanu skolās 2018.-2021.g. Kombinētie matemātikas 

uzdevumi, dažādotas lasīšanas metodes – ļoti svarīgi lasīt ar izpratni. Skolotāji izmanto praktiski visus bezmaksas 

kursus. Pārbaudes darbu labošanas sistēmas ieviešana un pārbaude darbībā (sistēma ņemta no Mārupes vidusskolas 

pieredzes). Skolā paveiktais 2018.gada vasara-rudens. Izremontēts 304. un 304.kabinets (arī paplašināts), jauna 

grīda 3.stāvā ar spēļu elementiem, jauna grīda 315.kabinetā. Multimediju projektori visai sākumskolai, zināšanu 

kāpnes. 1.a un 1.b klase ar 19 un 18 bērniem. 2.klase no 25 uz 29 bērniem (dalām grupās angļu val., latv. val. un 

matemātikā). Stadiona renovācija, civilās aizsardzības diena ar igauņu viesiem. Robotikas, basketbola pulciņi. 

Mārtiņdienas tirdziņš, skrējiens pa Inčukalnu, Staro Inčukalns. Pašvaldība apmaksā pusdienas 5.-8.klasei, faktiski arī 

9.klasei šogad. Plāni. Otras 5-6-gadīgo grupas izveidošana skolā. Ieviest „Mobilo” klasi, iegādājoties planšetdatorus. 

Bibliotēkas modernizācija un lasītavas izveidošana. Stāvgaldu un daudzfunkcionālo galdu iegāde. Skolotāju atpūtas 

telpas labiekārtošana, dažu kabinetu remonts, visu klašu durvju nomaiņa vienotā stilā. Nojumes izbūve „Zaļajā klasē” 

skolas iekšpagalmā. Skolas psihologs. Pedagogu tālākizglītības kursi pratību un iekļaujošajā izglītībā. Erasmus+ vai 

Nord+ projektu iespējamā forma: KA-2+ (pedagogi+bērni). Aasmae pamatskola kā viens no sadarbības partneriem. 

Pieredzes apmaiņa ar igauņiem arī pedagogu līmentī. Projekts „Skolas soma” – kino skolas telpās. Turpināt „Zaļā 

lietussarga” ieviesto – āra starpbrīžus, Zaļās klases āra nodarbības, āra sports. 

 

3.Projektu aktualitātes.  

Zaļais lietussargs. Projekts ilga 2 gadus, noslēdzās 2018.gada maijā. Pieredzes iegūšana ārpus Latvijas un īstenošanas 

iespējas Inčukalna pamatskolā. Latvijas izglītības sistēmā diemžēl akcents uz gala rezultātu (eksāmenu), 

neuzticēšanās skolotājam, citās valstīs ir otrādi. Ieviests mūsu skolā – sienu gleznojumi, elementi. Āra starpbrīži ļoti 

nozīmīgi – būt aktīvam nozīmē būt veselīgākam. Ieviestas arī āra nodarbības – labas atsauksmes no skolēniem, 

skolotājiem papildus izaicinājums noturēt skolēnu uzmanību un pielāgot stundu darbu.  

Priekšlikums – āra betona tenisa galdi. Skolas direktors papētīs iespējas.   

 



4.Dažādi 

Priekšlikums – ģeneratora izmantošana, kad atslēgta elektrības padeve plānotu remontdarbu dēļ. Skolas direktors K. 

Kiris apsola painteresēties par tādu iespēju un izmaksām. Svarīgi, jo tādējādi netiktu zaudēta diena mācībām. 

Aktualitāte – Dubļi/peļķe skolas pagalma malā, kur vecāki izlaiž savus bērnus no automašīnas. Drošības un higiēnas 

jautājums, skolas tēls. Komentē Domes priekšsēdētājs A.Nalivaiko – ir bijis plāns labiekārtot šo teritorijas daļu, bet 

neveiksmīgi. Atkal tiks aktualizēts nākamajā gadā. Vecākiem jāizmanto cita vieta bērnu izlaišanai, piemēram sporta 

kompleksa ieejas ceļa galā, kur automašīnas nenovieto. 

 

 

 

Sapulce tiek slēgta: plkst. 21:00 

 

Sapulces vadītājs:      Kaspars Kiris 

 

Protokolists:                  Jolanta Bodniece 


